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 املقّدمة .1

 اجلنائية العدالة نظم وتعزيز الصحيةوالتهديدات  واإلرهاب اجلرمية مكافحةملنع و  العربية للدول اإلقليمي الربانمج إنّ 
هو املشار إليه فيما بعد ابلربانمج اإلقليمي( و ( )2021-2016) اإلنسان حلقوق الدولية يرياملعا مع يتماشى مبا

يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا املعين ابملخّدرات واجلرمية )املكتب(  املتحدة األمم كتباثين برانمج إقليمي مل
، واملكتب. 1عشرة املشاركة الثمانيةالدول و هو اإلطار الشامل للتعاون بني جامعة الدول العربية )املنطقة(. و 

املعين مبكافحة برانجمه اإلقليمي مبوجب العمل  املنطقةعلى طلب الدول األعضاء يف  بناء  املكتب  سيواصلو 
املشار إليه فيما بعد و )السابق ( 2015-2011)املخدرات ومنع اجلرمية وحتديث العدالة اجلنائية للدول العربية 

 .ستجدةمنه للتحدايت اجلديدة وامل تصداي  ج املبادرات ر ديسو ( األول يميابلربانمج اإلقل

الرامية إىل حتقيق السالم واالستقرار يف املنطقة عن  العربيةدعم جهود الدول  هواهلدف العام للربانمج اإلقليمي و 
 عايريمل المتثالابو وكفاءة، الية طريق متكني احلكومات من حماربة اجلرمية املنّظمة واإلرهاب والفساد بشكل أكثر فعّ 

مواصلة مواجهة التحدايت اليت  تتمنّه مبوجب إطار الربانمج اإلقليمي، سإمّث ف من. و اإلنسانسيادة القانون وحقوق 
تعزيز نُظم العدالة اجلنائية ومنع اجلرمية دور ا ابرز ا لعب سي كماغري املشروع واإلرهاب والفساد.  االّّتار  لهايشكّ 

كتب العمل مع امل واصلالسالم. وسيإرساء و  اإلنسانحقوق احرتام ألمن و ا لتحقيق الزاويةجر ح اابعتبارمه
 . اإليدزاملخّدرات وفريوس نقص املناعة البشرية/ يتقليل انتشار تعاطلفّعالة  سبلاحلكومات الوطنية من أجل إجياد 

التحدايت املوجودة يف املنطقة وتلبية  حيال واملتكامل سقتّ املنهج لل اإلسرتاتيجية املظلةالربانمج اإلقليمي هو و 
التقييم املتعّمق املستقل للربانمج اإلقليمي من من خالل املشروعات اجلارية يف املنطقة، و  حتديدهااالحتياجات اليت مت 

 . 2014لعام األول لربانمج اإلقليمي اومتابعة  تسيريعن جلنة  الصادرةتوصيات ال، و األول

 اهليكل
 التالية، اخلمسة الفرعية الربامج حول اإلقليمي الربانمج إطار يف املنطقة يف املكتب يقّدمها اليت عدةاملسا تتمحور

 :التفصيل من مبزيد أدانه واملوضَّحة
 املنّظمة؛ اجلرميةمكافحة  (1
 اإلرهاب؛ مكافحة (2
 املالية؛ واجلرائم الفساد مكافحة (3

                                                           
وقطر والكويت  وسوراياجلزائر والسودان والعراق وعمان وفلسطني و العربية املتحدة والبحرين وتونس  واإلمارات: األردن هينطقة املدولة يف  81الربانمج اإلقليمي  غطيي 1

 . غري أن الربانمج لن يغطي سوراي إال عقب رفع تعليق مشاركتها يف أنشطة جامعة الدول العربية.ولبنان وليبيا ومصر واملغرب واململكة العربية السعودية واليمن. 
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 اجلنائية؛ والعدالة اجلرمية منعتعزيز  (4
من  والوقاية ،املخدرات تعاطي ضطراابتاملتعلقة اب والرعاية والعالج ،املخدرات طيتعا من الوقاية (5

  .به والرعاية املتعلقة اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية
 :يلي ما اخلمسة الفرعية الربامج إطار يف املكتب مبادرات كافة  يف ترد اليت املشرتكة املواضيع ستتضمن كما

 البحوث؛و  البياانت مجع تعزيز( أ
 واإلقليمي؛ الدويل التعاون تشجيع( ب
 املدين؛ اجملتمع مع الشراكات تعزيز( ت
 .القائم على النوع االجتماعي واملنظور اإلنسان حقوق تعميم( ث

 ووالايته واجلرمية ابملخّدرات املعين املتحدة األمم ملكتب اإلدارية اهليئات .2
 واتفاقياته

مبا  نُظم العدالة اجلنائية تعزيزالصحية و التهديدات واإلرهاب و اجلرمية مكافحة نع و م مللمكتب ُصمّ ل اإلقليمي الربانمج
 2017-2016يّتسق مع اإلطار االسرتاتيجي للمكتب للعامني  وهويتماشى واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان. 

اليت يهتدي هبا عمل املكتب على و ، 2ةاملخّدرات وجلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائيالقرارات اليت اعتمدهتا جلنة  معو 
أعمال األمم املتحدة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول  3الدوحة إعالن مع وكذلكالصعيد العاملي، 

للتحدايت االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل  التصّدياألوسع من أجل 
 كة اجلمهور.مشار كذلك و 

 والايت املكتب على ما يلي:  وترتكز
 4االتفاقيات الدولية ملكافحة املخّدرات ▪
 5األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا اتفاقية ▪

                                                           
ا. موالايته منه تلقىيو كما   ،ة اجلنائيةجلنة املخدرات وجلنة مكافحة اجلرمية والعدال امهو  تنياإلداري هيكتب تقاريره إىل هيئتامل قّدمي2
بذلك  موّفرة  األمم املتحدة،  ةمو نظماملتعلقة ابملخدرات داخل  املسائللجنة املخدرات هي اهليئة املركزية املختصة بوضع السياسات يف ف

ولتشكيل استجابة عاملية منسقة. املتعلقة ابملخدرات  املسائلواملعلومات يف  والتجاربللدول األعضاء من أجل تبادل اخلربات  رب امن
اجلرمية والعدالة اجلنائية،  منعجلنة مكافحة اجلرمية والعدالة اجلنائية فهي اهليئة املركزية داخل منظومة األمم املتحدة اليت تتناول سياسة  أّما
 متثلها اجلرمية املنظمة عرب التحدايت األخرى اليت سائرمكافحة اإلرهاب و  جوانبيف ذلك قضااي سيادة القانون بشكل عام، و  مبا

 الوطنية اليت ليس هلا عالقة ابملخدرات.
3 https://www.unodc.org/documents/congress//Declaration/V1504149_Arabic.pdf 
4 unodc/en/commissions/CND/conventions.htmlhttps://www.unodc.org/ 
5 a.pdf-https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook 

https://www.unodc.org/documents/congress/Declaration/V1504149_Arabic.pdf
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 6الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية ▪
 7هالصكوك الدولية املتعلقة مبنع اإلرهاب الدويل وقمع ▪
 8معايري األمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ▪
 املتحدة لألممالتابعني  األمن وجملس العامة اجلمعية عن الصادرة الصلة ذات القرارات ▪

 العدالة اجلنائية ومواجهة اجلرمية املنّظمة حتديثيف جمال نظر ا لكون املكتب هو هيئة األمم املتحدة املتخصصة 
ملواجهة هذه التحدايت بطريقة شاملة ومتكاملة. ومن مثَّ فهو يدعم  الالزمةواإلرهاب، فهو ميتلك اخلربات التقنية 

تفاقيات والصكوك الدولية ملكافحة املخّدرات واجلرمية واإلرهاب وتنفيذها، ويقّدم املساعدة التقنية املباشرة اعتماد اال
وابعتبار املكتب هو الراعي التفاقيات األمم وللمهنيني العاملني فيها. إنفاذ القانون وسلطات العدالة  لسلطات
 وكفاءة  ز على تعزيز قدرات شركائه على العمل بشكل أكثر فّعالية يركّ  هواملخّدرات واجلرمية، ف ملكافحةاملتحدة 

 واملعايري والقواعد الدولية.الدويل وإنصاف ا، وفق ا للقانون 

 3020لعام  املستدامة خطة التنميةأهداف التنمية املستدامة و 

 خطة: عاملنا حتويل" رمسياابألمم املتحدة  األعضاء الدول اعتمدت، 2015 عاممن سبتمرب /أيلول 25 يوم يف
من وراء اخلطة أن  والقصد. وغاايهتا اخاصته 17 الـ"، مع أهداف التنمية املستدامة 2030 لعام  املستدامة التنمية

 من جو يف العاملي السالم تعزيز إىلأيض ا  هتدف وهي. االزدهار وألجل واألرض الناس ألجل عمل برانمجتكون "
 املستدامة التنمية حتقيق إىل سبيل العلى أنه " صراحة   2030 خطة تؤكد" وعلى وجه اخلصوص، .أفسح احلرية
 القانون وسيادة السالم طخيو بني  مااخلطة  ّتمعومن مّث " .مستدامة تنمية دون السالم إرساء إىل وال سالم، دون

 كفالةواجلرمية والعنف والتمييز، و  النزاعات من فاحلدّ . وتطّلعي شامل إطار يف واملساواة والتنمية اإلنسان وحقوق
 خطة وهذهالتنمية املستدامة.  لتحقيقهي أساسية  كماالشعب   لرفاه رئيسيةوحسن اإلدارة، هي عناصر  االندماج

 .جديدة عاملية شراكة وإقامة عميقة حتوالتخوض  تستدعي عاملية

 األفراد متكنييف سبيل األساس  حجر مهااألمن وسيادة القانون  يكونبرانمج تنموي هو كفالة أن  من أيّ  الغايةو 
 . حقوق أصحاب ابعتبارهم

                                                           
6 https://www1.umn.edu/humanrts/arabic/UNCAC.pdf 
7 s_Prevention_and_https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Int_Instrument 

Suppression_Int_Terrorism/Publication_-_English_-_08-25503_text.pdf  
8  

_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Arabichttps://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium

.pdf 

https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Compendium_UN_Standards_and_Norms_CP_and_CJ_Arabic.pdf
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ة سيادة القانون واألمن ومكافحوضع ل فريدة فرصة 2015 بعد ملا التنمية خطة خالل من الدويل للمجتمع وتتاح
 يغري املشروع عرب احلدوداالّّتار  فهم طبيعةفإّن  . ومن مثَّ على رأس أولوايته اجلرمية املنّظمة والتجارة غري املشروعة

أساسي يف  أمر وهل ،املنّظمة وتوّرط اجلماعات اإلجرامّيةانهيك عن حجم األسواق وتدفقات البضائع  ،ومداه
القضااي املعيقة للتنمية، ومنها ود الدولية املبذولة من أجل مواجهة اجلهفإّن  وعليه فّعالة. تصّديتصميم تدابري 

 وتعزيز احلدود تقوية مثل صارمة إجراءات إتباعتقتصر على  الالتجارة واحلركة غري املشروعتني عرب احلدود، جيب أ
اث تكفل إحدمتعددة االختصاصات  يتصدتدابري بل تتطلب عوضا عن ذلك  القانون، إنفاذ أجهزة قدرات

قطاعات  كلّ وتشرتك فيها  االجتماعي واألمين،  نيوالنهج  سيادة القانون والتنمية وحقوق اإلنسان  بني ماالتكامل 
 .ةوالوطني واإلقليمية ةالدولي ةصعداحلكومة واجملتمع على األ

التنمية لعام املنصوص عليها يف خطة  9سيساهم الربانمج اإلقليمي يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ذات الصلةو 
 التنمية أهداف يف جذورها دّ تمت تطلعاتما يرنو إليه العامل من  ةكافّ والايت املكتب   تعكسمّث  ومن. 2030

ميتلك التجارب واخلربات التقنية يف بناء القدرات يف املنطقة ألجل دعم الدول  املكتبالذكر أّن  وجيدر. املستدامة
 ، وهي كالتايل: ف التنمية املستدامةمن أهدا األعضاء يف حتقيق أهداف بعينها

 األعمار مجيع يف وابلرفاهية صحية عيش أبمناط اجلميع متّتع ضمان اهلدف الثالث: ▪
 والفتيات النساء كل  ومتكني اجلنسني بني املساواة حتقيق اهلدف اخلامس: ▪
 بينها وفيما البلدان داخل املساواة انعدام من احلد :العاشر اهلدف ▪
 إىل للوصول للجميع العدالة تطبيق خالل من املستدامة التنمية اسرتاتيجيات تعزيز :اهلدف السادس عشر ▪

 املستوايت مجيع على ومسؤولة ةفّعال مؤسسات وبناء سلمية، جمتمعات
 املستدامة التنمية لتحقيق العاملية الشراكة وتنشيط تنفيذ وسائل تعزيز اهلدف السابع عشر: ▪

خطة التنمية العاملية  يف واألمن والسلم القانون سيادةكفل إدراج ي هأنّ ، إذ كتبللمابلنسبة  خاصة أمهية 16 لهدفل
اتفاقية األمم  أي)الدولية  واملعايري القواعداملعاهدات و  مجيعيف ضمان إدراج  املكتب سيساهمومن مث . ةاجلديد

 املخدراتمكافحة  واتفاقيات لفسادااألمم املتحدة ملكافحة  اتفاقيةاملتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية و 
( اإلرهاب ملكافحة القانونية الصكوك وكذلك اجلرمية، ومنع اجلنائية العدالة جمال يف وقواعدها املتحدة األمم ومعايري
 .2015 عام بعدملا  الرئيسي يالتحدّ ما يشّكل  وهو واإلقليمية، الوطنيةخطط التنمية  يف االفعّ  إدراجا

                                                           
 هداف التنمية املستدامة اجلديدة انظر الرابط التايل:ألملزيد من املعلومات وللقائمة الكاملة  9
 goals/-development-development/ar/sustainablehttp://www.un.org/sustainable 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals/
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 دفيف إطار اهل تعددةاملغاايت لاب وثيقا ارتباطا والصحة املخدراتبشأن  املكتب عمل تبطير  ،حنو مماثل علىو 
 العامة الصحة رّكز علىوم متوازن هنجاتباع  دعمها في مبا اجلبهات، من عددقائمة على  واليةالثالث.  فللمكتب 

اخلاصة  التدخالت وتعزيز اتاملخدر ي تعاطم ضد للتمييز حدّ  وضع على العمل خالل منوذلك  املخدرات ملشكلة
 تعاطي من للوقاية االجتماعي لنوعل ةراعيوامل األدلةإىل  املستندةة شاملال دماتإىل اخل الوصولسبل  وتعزيز ،مهب

 ،إضافة إىل ذلك. للسجن بديلاعتباره  ذلك يف مبا املخدرة، املواد تعاطي عن النامجة االضطراابت وعالج املخدرات
من فريوس نقص املناعة البشرية والرعاية والعالج ذات  السجوننزالء و  املخدراتي تعاطمل الوقاية توفريللمكتب والية 

 .العالقة

املخّدرات يف خطة و  اجلرمية مكافحةيف سياق أهداف التنمية املستدامة، سيقوم الربانمج اإلقليمي بتعميم و ابلتايل، و 
سبيل  يف وذلكاإلقليميني و أصحاب الشأن الوطنيني مع  احلوار بشأن السياسات العامة تعزيزعن  فضالالتنمية، 

 " يف املنطقة أبكملها. ةسيادة القانون، وإثراء احلوار وحتسني التعاون مع اجملتمع املدين، ودعم "شبكات املعرف تعزيز

 ستشملليمي اإلق الربانمج إطار يف الرئيسية املوضوعاتفإّن  املستدامة، التنمية أهداف مع ومتشياإضافة إىل ذلك، 
 متويلييسران و  االقتصادية التنمية انقييعألهّنما  املستوايت، مجيع على األموال وغسل للفساد التصدي اأيض  

أرض ا خصبة  السجون تصبح أنللحيلولة دون  فيها اإلنسان حقوق واحرتام السجون إدارة حتسنيكذلك و  ؛اإلرهاب
أكرب  تركيزكما سينصب .  الثقافية واملمتلكات واألسلحة املخدراتو  ابلبشر االّتار ومكافحة ؛والتطرفللراديكالية 

 أنواعغريه من و  اجلنسي االستغاللو  االّتار ذلك يف مبا والفتيات، النساء ضد العنف أشكال مجيع على القضاء على
 ستغالل.اال

 مكتب األمم املتحدة املعين ابملخّدرات واجلرمية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا

برامج وأنشطة هتدف إىل  خالل من ،وما زال يدعمها ،1992منذ عام  نطقةامل يف األعضاء الدول ملكتبا دعم
ابملخّدرات واجلرمية املنّظمة واإلرهاب  املتعلقةللتهديدات الوطنية واإلقليمية وعرب الوطنية  التصّديتدابري تقوية 

 الية. والفعّ  والفساد، وكذلك بناء أنظمة عدالة جنائية تّتسم ابإلنسانية

وللمكتب يف الوقت احلاضر مكتب إقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا )املكتب اإلقليمي( يف القاهرة ومكاتب 
 برامج يف األردن واإلمارات العربية املتحدة وتونس وفلسطني ولبنان وليبيا واملغرب. 

رغم ب. و 2015-2011قليمي األول للفرتة وقد وضع املكتب ونّفذ ابلشراكة مع جامعة الدول العربية برانجمه اإل
ت بشكل كبري اإلطار اجلغرايف ، واليت غريّ 2010من عام  التحّوالت السياسية املهّمة اليت حدثت يف املنطقة بداية  
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مثل حتديث  جماالتجنح املكتب يف تقدمي مسامهات كبرية يف  قدالسياسي واألمين يف العديد من دول املنطقة، ف
 مراقبة احلدود. تعزيز و إدمان املخّدرات و الفساد و ابلبشر االّّتار و   اجلرائم عرب الوطنية ئية ومكافحةالعدالة اجلنا

للفرتة  ثاينالقليمي اإلربانمج هذا الوابلتشاور معها، وضع املكتب  املنطقةوبناء  على طلب من الدول األعضاء يف 
للربانمج اإلقليمي  10ونتائج التقييم املتعّمق املستقل قاةاملست عربواضع ا يف االعتبار التجارب وال 2016-2021

خالل املشاورات مع  مناألول، والتحدايت واالحتياجات اليت مت حتديدها يف املنطقة من خالل املشاريع اجلارية و 
 . األعضاءالدول 

 اإلقليمي السياق .3

 السياسي السياق 3-1

آمال قطاع عريض من الناس  تأهلمة سية واجتماعية هامّ سياومتغريات حتوالت تشهد العربية نطقة املو  2010منذ 
خرجوا  ممّنني احملتجّ  ماليني هتاملطالب اليت رّددافإّن  مثّ  منيف حدوث إصالحات انتخابية وسياسية ومؤسساتية. و 

الفساد حقوق اإلنسان وإهناء  واحرتام احُلكم حتسني: وهي أالعّدة عناصر  يف شاركتتبلدان املنطقة  يفإىل الشوارع 
 وتوفري فرص اقتصادية شاملة للجميع.

  هاتاليت واجهاستجابة فرادى البلدان للتحدايت ختالف السياسية عرب املنطقة ال املتغرياتهذه  ثري وأثرأت عوقد تنوّ 
يف احلكم طويال، بينما أتُيحت يف دول  متّسكت. ففي بعض البلدان ُأطيح ابألنظمة االستبدادية اليت كّل منها

واستمرت النزاعات العنيفة يف بعض البلدان لفرص إلحراز مزيد من التقدم فيما خيص التعددية والدميقراطية. أخرى ا
ن أربعة أعوام، وقد ع يزيد ااحلرب املكتملة األركان تدور مل رحىيف سوراي، فما فتئت . أّما واليمن مثل العراق وليبيا

األمر الذي أثّر  ،والالجئنيالنازحني داخليا خمّلفة  ماليني  ،عاملتسببت يف واحدة من أسوء األزمات اإلنسانية يف ال
متاسكها االجتماعي. ومن املالحظ أنَّ األردن ولبنان مها  علىلبلدان اجملاورة واملنطقة وما وراءها وكذلك اعلى أمن 
 من نوع خاص.  متقّلب ار ا، يف حني تشهد لبنان وضعا أمنيا األكثر أتثـ  

)داعش( وسائر اجلهات العنيفة غري الشام و طّرفة املسّلحة، وال سّيما الدولة اإلسالمية يف العراق املت لتنظيماتاو 
اليت مل تعد قادرة على مراقبة  والدول الدول،يف بعض  فراغ السلطةأنَّ  كما.  يف املنطقة قوة   تزدادالتابعة للدولة 

                                                           
 بلدانلربانمج اإلقليمي لللق نظر التقييم املتعمّ أها، أجراجنازاته واألنشطة اليت إزيد من املعلومات عن الربانمج اإلقليمي األول و مل 10

-https/www.unodc.org/documents/evaluation/indepth :العربية واملتاح ابللغة اإلجنليزية على

evaluations/2015/RP_Arab_States_Final_Evaluation_July_2015.pdf. 
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بعد انقضاء مخسة أعوام على و املنّظمة عرب الوطنية.  واإلرهابية اإلجرامّيةمتّثل أرض ا خصبة للجماعات  ،حددوها
 االستقرار،املنطقة نفسها وسط حالة من االضطراب وعدم العديد من بلدان ، وجدت املتغريات السياسيةبداية 

 يلتمسون وابتوا ،كيفية إدارة النزاع  حنوواّّته إصالحات سياسية  حصول إىلالتطلعات  حتّول فيها تركيز املواطنني من
 أولوية هلم. كاالستقرار   حتقيقالسالم و  إحراز

عنها ارتفاع  نتجالعربية تعاين من مشاكل اقتصادية واجتماعية سياسية خطرية  البلدانأنَّ معظم  بّلة الطني زاد وما
 ركيزاتن السياحة واالستثمار األجنيب املباشر، ومها علىظ سلب ا و ر انعدام األمن امللحمعدالت البطالة والفقر. وقد أثّ 

أنَّ البنية التحتية االجتماعية الضعيفة، مثل التعليم  كمانطقة.  امليف  األعضاءدول الاقتصاديتان أساسيتان للعديد من 
متعن املنطقة  بلدانبني العديد من شائعة مشكلة  هيوالرعاية الصحّية وأنظمة األمن االجتماعي على سبيل املثال، 

 االستقرار.  ضيتقو يف 

نطقة العديد من التحدايت يف القطاعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية امل، تواجه الراهن الوقت يفو 
. نطاقا األوسعوالدويل ستقبل املنطقة ومستقبل األمن اإلقليمي ملرئيسية الركيزة ال هي القطاعات هذهوقطاع الطاقة. و 

 إعدادفإّن  لذا. الدول األعضاءكثري من لل خطار ا وشيكة  أ تشّكلالتحدايت األمنية وانتشار اإلرهاب  أنَّ  ويبدو
 اإلنسانالعدل وحقوق  إقامةمن أجل حتسني األمن و  ا على حّد سواءوإقليمي   اتكامل وطني  ال جّيدبرانمج شامل و 

تدام السالم على حنو مسإرساء و والتنمية حتقيق األمن واالستقرار  حيالواعد  هنجأكثر  هلوعن األمن البشري  فضال
 يف املنطقة. 

 القائمة األوضاع حتليل 3-2

 ملخّدرات واجلرمية املنّظمةمتعلقة اب رئيسيةهتديدات وحتدايت من  نطقةاملواجه ي ّمام القسم التايل حملة موجزة عيقدّ 
 خلاصةا اخلمسةبوالايت املكتب يف إطار الربامج الفرعية  الصلة ذات اجملاالت هوز هذا اجلزء يكتر  وحمور. واإلرهاب

 ؛واجلرائم املالية الفساد مكافحة( 3( مكافحة اإلرهاب؛ 2 ،اجلرمية املنّظمةمكافحة ( 1 أال وهيلربانمج اإلقليمي، اب
 تعاطي ضطراابتاملتعلقة اب والرعاية والعالج ،املخدرات تعاطي من الوقاية (5العدالة اجلنائية؛ وو  اجلرمية منع( 4

 .به والرعاية املتعلقة اإليدز/ناعة البشريةمن فريوس نقص امل والوقاية املخدرات

 املنظّمة اجلرمية 3-2-1
يف الوقت الراهن، ترّكز العناوين اإلخبارية بشأن منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا على اخلطر األمين الذي تشّكله 

ليمي يتمثل يف منو شبكات اجلرمية هتديد خطري آخر على األمن القومي واإلقمثّة املتطّرفة املقاتلة. غري أنَّ  لتنظيماتا
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يف املنطقة والنامجة عن النزاع املسّلح يف  الراهنةاملنّظمة عرب الوطنية يف املنطقة. فقد أّدت االضطراابت السياسية 
على فرض مراقبة فّعالة على حدودها. وهذه الظروف العربية العديد من البلدان إىل تدهور قدرة العديد من الدول 

الذي غالب ا ما يكون مصدوما بسبب النزاعات، إىل قتصادات الضعيفة وفرص العمالة القليلة للشباب مقرونة ابال
والشبكات  لتنظيماتجانب املوقع اجلغرايف القريب من األسواق السوداء األوروبية املرحبة، توفّر أرض ا خصبة  ل

قد غرّيت طريقة املنظمة اإلجرامّية  لتنظيمات بعض ااإلجرامّية فتزدهر. لكّن ما يثري القلق البالغ يف املنطقة هو أنَّ 
م واضح ا، تكافليًّا أو اتّما ديناميكيا تعاوانإّما  هابينفيما املتطّرفة املقاتلة فأضحى التعاون  لتنظيماتعملها إزاء ا  جنِ 

 يف عملها طريق عن عاملشرو  غرياالّّتار  من، مستفيدة  كبرية  متويلية مبالغ على اإلرهابّية لتنظيماتا حصول عنه
 .11األمور تسيري أو احلماية

 12ابملخّدراتاالّّتار  3-2-2
تعاين من حتدايت إنتاج . وبينما تظّل املغرب اأفريقيمشال مستمرة يف معظم دول غري املشروعة ما زالت زراعة القّنب 

إلضافة إىل ذلك، يـُّتجر ابلقّنب راتنج القّنب، فقد ازدادت ضبطيات القّنب اللبناين على مدار السنوات املاضية. اب
إىل الشرق األوسط يـُّتج ر ابهلريوين القادم من أفغانستان  كان  األفغاين إىل دول اخلليج والشرق األوسط. وعادة  ما

طريق  يف السنوات األخريةنظر ا الزدايد فّعالية مراقبة احلدود بني تركيا وإيران، ظهر لكن عن طريق العراق وتركيا. و 
يبدأ هذا الطريق من أفغانستان متوغال  يف ابكستان وجنوب إيران، مارًّا ابلشرق األوسط ودول اخلليج، جنويب. 

ومستمر ا بطول سواحل شرق أفريقيا وغرهبا، كما ميّر جبنوب شرق آسيا يف الطريق إىل وجهته النهائية يف آسيا 
بلدان املنطقة يف السنوات املاضية. ففي عام  ازدادت الضبطيات من اهلريوين بشكل كبري يف العديد منوأورواب. و 

، على سبيل املثال، تضاعفت ضبطيات اهلريوين يف مصر ثالث مرات مقارن ة ابلسنة اليت قبلها. وميكن 2014
واليت كانت على  2014مالحظة نفس االّتاه فيما يتعلق ابلكوكايني، حيث أنَّ أكرب الضبطيات البحرية يف عام 

 األردن واإلمارات العربية املتحدة ومصر واململكة العربية السعودية تفوق تلك اليت مت اعرتاضها يف ما يبدو مّتجهة إىل
وسواء أكان املّتجرون حياولون اكتشاف طرق جديدة للوصول إىل . 2013-2010املنطقة أبكملها خالل الفرتة 

عالو ة  اليت مل ُتستـ ل م، فما زال األمر مبهما.أورواب أم أنَّ هناك أسباب أخرى وراء هذا االّتاه اجلديد، كالشحنات 
ضبطيات الكوكايني تشري إىل عبورها منطقة مشال أفريقيا للوصول إىل غرب أفريقيا، األمر الذي  على ذلك، فإنّ 

                                                           
 من شأن التنظيمات أن توّفر العبور اآلمن لالّتار غري املشروع عرب املناطق اليت تسيطر عليها أو أن تتوىل الرتتيبات اللوجستية لعبور 11

تقرير األمني العام ''ومات عن العالقة بني اجلرمية املنّظمة واإلرهاب، انظر املنطقة )املناطق(. ملزيد من املعلهذه السلع واألشخاص عرب 
  .2011أاير/مايو  21، ''عن خطر استفادة اإلرهابيني من اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

، وتقارير اهليئة 2014و 2013ُأخذت البياانت واملعلومات املعروضة يف هذا الفصل من التقرير العاملي للمخدرات للعامني  12
  والتقارير الداخلية للمكتب. 2014و 2013الدولية ملراقبة املخدرات للعامني 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5587dbb64
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5587dbb64
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5587dbb64
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5587dbb64
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ستخد م كنقطة عبور للكوكايني املنتقل عرب غرب أفريقياالّّتار  يشري إىل التحّول يف طرق
ُ
ا مثل طريق مشال أفريقيا امل

 يف طريقه من أمريكا اجلنوبية إىل أورواب. 

اململكة العربية السعودية الوجهة الرئيسية والسوق األكرب لألمفيتامني الذي يُباع كأقراص كابتاغون مزيّفة هُترَّب  تعترب
يف هتريب إىل اململكة عن طريق األردن وسوراي. لقد مت اإلبالغ مرار ا خالل السنوات األخرية عن استخدام احلاوايت 

يف عدد من بشكل متزايد . وأضحى سوء استخدام الرتامادول مشكلة مثرية للقلق عرب الطرق البحرية هذا املخّدر
والرتامادول مادة شبه أفيونية اصطناعية ال ختضع للمراقبة والتنظيم  13الدول العربية والكثري من القارة األفريقية.

. وعلى عن طريق البحرومصر صني واهلند إىل اإلمارات العربية املتحدة وليبيا الدوليني، ويـُتَّجر به بصفة رئيسية من ال
لت يف السنوات املاضية ضبطيات متزايدة من املؤثرات العقلية اجلديدة يف املنطقة.  نطاق أضيق، ُسجِّ

 املهاجرين وهتريب ابألشخاصاالّّتار  3-2-3
. مقصد أو عبور أو منشأ دول ابعتبارها إّما املنطقة، دول كافة  لقلق مدعاة املهاجرين وهتريب ابألشخاصاالّّتار  إنّ 

 والعراق سوراي يف الصراعات سّيما وال العربية، البلدان شهدته الذي املضطرب السياسي االنتقال عن متّخض وقد
 يف 53 عن يربو فما. الثانية العاملية احلرب منذ ه العاملشهدمل ي بشكل السكان وتشريد الالجئني تدفق واليمن، وليبيا
ويف  14.العامل سكان من املائة يف 5 سوى تستضيف ال اليت العربية املنطقة يف يتواجدون العامل يف الالجئني من املائة

عن طريق من ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري النظاميني إىل أورواب  1,014,836 وصل ،وحده 2015عام  
ويتحرك املهاجرون من القرن األفريقي ّتاه  15.فهم يف عرض البحرحتلقوا  اشخص 772,3يُعتقد أن ، بينما البحر

يف اليمن وليبيا، إال أّن  زدايد الوضع سوء ا يوم ا بعد يوموبرغم االشمال عرب دول مشال أفريقيا للوصول إىل أورواب. 
ملتوسط الرئيسي. هناك نشاط ا ملحوظ ا يف هتريب املهاجرين عرب خليج عدن إىل اليمن وعرب طريق البحر األبيض ا

هّنا ألقت القبض على ما يفوق أبقوات األمن املصرية د يفتو نقاط العبور الرئيسية.  ىحدإمصر كهذا وقد ظهرت 
شخص أثناء حماولتهم الدخول إىل البالد أو اخلروج منها بشكل غري شرعي وذلك ما بني شهر تشرين  6,000

 2015.16ام وشهر نيسان/أبريل من ع 2014األول/أكتوبر من عام 

                                                           
أيلول/سبتمرب  18-14درات وإنفاذ القوانني/أفريقيا، تقرير االجتماع اخلامس والعشرين لرؤساء األجهزة الوطنية املعنية ابملخ 13

 ، يف اجلزائر. 2015
 .2014؛ كانون األول/ديسمرب ': ماذا جيب مشاهدته2015سوراي يف أزمة؛ الشرق األوسط 'صندوق كارنيغي للسلم الدويل: 14
 (. /http://missingmigrant.iom.int، )''مشروع املهاجرين املفقودين''املنظمة الدولية للهجرة:  15
 .2015؛ آب/أغسطس '2015حتليل اّتاهات اهلجرة اإلقليمية املختلطة يف الربع الثاين 'األمانة اإلقليمية للهجرة املختلطة: 16

http://missingmigrant.iom.int/
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ستخدمة يف
ُ
الداخلي بني املناطق االّّتار  واليت ُرِصدت يف املنطقة تتضمن: ابألشخاصاالّّتار  الطرق الرئيسية امل

اإلقليمي من البلدان األقّل ثراء  يف مشال أفريقيا إىل أخرى واالّّتار  الريفية واملدن الرئيسية يف مجيع بلدان املنطقة؛
الدويل إىل مجيع البلدان العربية وخاص ة دول اخلليج من جنوب وجنوب شرق واالّّتار  يج؛أكثر ثراء  يف منطقة اخلل

الدويل من مشال أفريقيا والشرق واالّّتار  والقوقاز ووسط آسيا؛آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى وشرق أورواب 
 املنطقة للمنظمات اإلرهابّية واإلجرامّية م االستقرار يفاعدانوقد أاتح  17األوسط ألورواب والوالايت املتحدة وكندا.

وهتريب املهاجرين عرب املنطقة أو من خالهلا  ابألشخاصعرب احلدود حبريّة أكرب. وابلتايل فاالّّتار  األشخاصنقل 
يشري إىل وجود شبكات إجرامية منّظمة ومعّقدة وراسخة اجلذور يف املنطقة، وتتعاون على األرجح مع شبكات 

 مناطق أخرى. إجرامية يف 

 النارية األسلحة  3-2-4
املشروع  غرياالّّتار الذي يشّكله  طراخلفإّن  ،العامليف  استقرار ااملناطق  أقلّ إحدى نظر ا ألن املنطقة حالي ا تعترب 

اإلرهابّية من أمثال داعش وغريها من اجلهات غري التابعة للدول  لتنظيماتا ظهور مع، ال سّيما تفاقمقد ابألسلحة 
 اتمتنظيالقدرة العسكرية لل بذلك از عزِّ م، عربهاأو  تقريباالدول كّل ابألسلحة يف  االّّتار  وحيدثاليت تنتهج العنف. 

الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية  سّجلت، 2014 عام يفاليت تعمل يف أحناء خمتلفة من املنطقة. و  اإلرهابّية
 ويُرى 18نطقة.امليف ملها األفراد أو أسلحة مضادة للدابابت حيع جوي دفا  منظومات إّمامتتلك  جديدة   ة  عجممو  24

 نالعامال مهاأعقاب سقوط نظام القذايف يف ليبيا والنزاعات العنيفة يف املنطقة  يفأنَّ الوفرة احلالية يف األسلحة النارية 
 املشروعة.  غريازدهار ّتارة األسلحة  وراء انالرئيسي

 ت الثقافيةملمتلكااباالّّتار  3-2-5
عام الصادرة عن املكتب يف أحد املنشورات و . للغاية حمدودة ملمتلكات الثقافيةاباالّّتار  املعلومات املتاحة عن

يف  0,8حوايل  بلغتنَّ عائدات اجلرمية عرب الوطنية املتعلقة ابلفن واملمتلكات الثقافية أباملكتب  قّدر، 201119
م اعدانأنَّ  كمادوالر أمريكي.   مليار 6,3و 3,4ما بني  أي   - هامجعأبروعة املائة من التدفقات املالية غري املش

و أراقبة احلدود وأتمني املواقع األثرية مل خصصةة املوارد املوقلّ  ،والفساد ،ةاألمنيالتحدايت و  ،االستقرار السياسي
                                                           

: "فهم االّتار ابألشخاص يف منطقة الشرق املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية على مكافحة االّتار ابلبشر يف الدول العربية17
 . 2013األوسط ومشال أفريقيا"؛ 

مع الرتكيز على  2014حتديث عام املوجَّهة، الدراسة االستقصائية لألسلحة الصغرية: "اجلماعات املسلحة واألسلحة اخلفيفة 18
 .2014منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا؛ 

تقدير التدفقات املالية غري املشروعة الناّتة عن االّتار ابملخدرات واجلرائم املنظمة ̛رات واجلرمية: مكتب األمم املتحدة املعىن ابملخد19
 .2011؛ ̔̔عرب الوطنية األخرى
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لبالغ أنَّ نسبة كبرية من عمليات ا يدعو للقلق االثقافية. وممّ  اممتلكاهت فقدانالعديد من الدول ل عّرضياملتاحف 
أنَّ  ، وهو ما يعيناملوجودةسجالت ال يف تذكر واليت مل عنهاالتنقيب  ريجياليت  احملميةالنهب تتعلق ابلقطع األثرية 

. إىل حّد كبري غري ذات صلة( ذلك وغرياحلالية )القوائم احلمراء، وقوائم جرد القطع األثرية املسروقة،  الرصدأنظمة 
حتوي إراث  ثقافي ا نفيس ا. وعلى مدار  على أراض   ةفّعال سيطرة التنظيمات اإلرهابيةسيطر تلوقت احلاضر، ويف ا

 من الكثري من عمليات هنب القطع األثرية. ومصرالسنوات املاضية، عانت سوراي والعراق وليبيا 

 20األدوية املغشوشةو  املقّلدة والسلع املنتجات 3-2-6
املنطقة  ستثىنيف السنوات األخرية، وال تُ  خطري ا ازدايد اعرب العامل  األدوية املغشوشةو  املقّلدة ق املنتجاتتدفّ  ازداد

  21يف املائة 56تشري التقارير اإلعالمية إىل أنَّ  إذ ،العربية من ذلك
ُ
ال  قديف األسواق العربية  هبا تاجرمن السلع امل

ما متر السلع  غالب او  ،ة  خاص والصني ،العامل إىل شرق آسيا عامة  أصل معظم املنتجات املزيّفة يف  ويرجعتكون أصلية. 
ضبطت اململكة العربية السعودية و طريقها إىل أورواب.  يفمارات العربية املتحدة عرب مناطق التجارة احلرة يف اإل املقّلدة
أعلنت  كما  2012.22بعام يف املائة مقارن ة  127بنسبة  ل زايدة  ، وهو ما ميثّ 2013مليون وحدة مزيّفة عام  125

عام  ةمزيف مادةمليون  3,3عن ضبط ما يزيد على  23اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزوير املغربية
 2012.24عام  ةطو بضامل املزيّفةالسلع  كميةقدرها ثالثة أضعاف   بزايدة، 2013

كن أن مي اغري القانوين )التجارة املوازية( لألدوية نظر ا مل وإعادة االسترياد األدوية املغشوشة هوابلغ القلق  يثري ما ولعلّ 
 أنَّ أو  الفّعالة املادةختلو من قد  األدوية املغشوشةأنَّ  حيث ،عواقب مميتة أو خطرية على الصحة العامة منكون هلا ي

سبب يف أضرار جسيمة تتأن   ابستطاعتهااخلطأ، وابلتايل  ةالاملادة الفعّ على  حتتويأهّنا غري دقيقة أو  تهاجرع
الفئران ورماد  من املواد الكيميائية مثل مبيدات احلشرات وسمّ  متفاوتةجمموعات  وجوددت املعامل قد أكّ و للصحة. 

 .األدوية املغشوشةومنظفات األرضية يف اخلرطوشة رصاص وحرب الالقرميد والطالء احملتوى على 

كون ت لرمبا سوق األدوية يف الشرق األوسط كامليف املائة من   35أنَّ  إىلوتشري تقديرات منظمة الصحة العاملية 
من املضادات احليوية واملسكنات  امستوايت صناعة األدوية، بدء   كافة، وهو األمر الذي توغل يف  ةغري مشروع

                                                           
عندما ُيستخدم لوصف األدوية. انظر أيض ا قرار جلنة مكافحة اجلرمية والعدالة مزيّفة" من اجلائز أن يعين ""مغشوشة" إّن مصطلح  20

 ، بشأن مكافحة األدوية املغشوشة، وخاص ة االّتار هبا. 2011لعام  20/6اجلنائية 
 cost-goods-economy/counterfeit-7/economy/uaehttp://www.emirates247.com/eb24-  على سبيل املثال 21

 1.22570-14-12-2009-18bn-countries-gulf-ther  وhttp://www.alquds.co.uk/?p=419951 
 .2013تقرير هيئة اجلمارك السعودية  22
23

 frontieres-xau-http://www.stopcontrefacon.ma/saisie 

24
 contrefacon.pdf-etude-http://www.stopcontrefacon.ma/sites/default/files/synthese 

http://www.emirates247.com/eb247/economy/uae-economy/counterfeit-goods-cost-%20%20ther-gulf-countries-18bn-2009-12-14-1.22570
http://www.emirates247.com/eb247/economy/uae-economy/counterfeit-goods-cost-%20%20ther-gulf-countries-18bn-2009-12-14-1.22570
http://www.emirates247.com/eb247/economy/uae-economy/counterfeit-goods-cost-%20%20ther-gulf-countries-18bn-2009-12-14-1.22570
http://www.emirates247.com/eb247/economy/uae-economy/counterfeit-goods-cost-%20%20ther-gulf-countries-18bn-2009-12-14-1.22570
http://www.alquds.co.uk/?p=419951
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الرعاية نظام فإّن  يف عالج انفصام الشخصية والسرطان. وبشكل خاص، ةستخدموصوال  إىل األدوية امل الشائعة
وهذا  القائماحلدود غري اآلمنة واهنيار النظام الرقايب  جرّاءاألدوية غري اخلاضعة للمعايري  منعاين ييف العراق  الصحّية

ك عدد كِّ لقد فُ  25احمللية. اإلمداداتيف  تفّشيهابصفة منتظمة إىل داخل البالد و  األدوية املغشوشةهتريب هذه  معناه
الظاهرة ما فإّن  ذلك، معاملاضية. و  القليلة يف السنوات األدوية املغشوشةة يف من شبكات اجلرمية املنّظمة املتخصص

 ة فرص احلصول على األدوية.ب وقلّ الوضع األمين املتقلّ من جرّاء  ستشريةزالت م

 اإلرهاب 3-2-7
 على حدّ نطقة وخارجها املالواقعة داخل  دانلبي للمو قألمن الا على خطر أكرب الراهناإلرهاب يف الوقت يشّكل 
خرتاق واتساع رقعة األراضي غري املسيطر عليها الا ةاملنطقة واحلدود سهلدول  بعضأنَّ فراغ السلطة يف  كماسواء.  

املتطّرفة وغريها من اجلهات العنيفة غري  لتنظيماتاألرض اخلصبة ل أوجدت ضوء املتغريات السياسيةيف  سيطرة اتمة
تؤدي احلرب و صرة على سبيل املثال ال احلصر. صار الشريعة وجبهة النُ داعش والقاعدة وأن مثلالتابعة للدولة: 

داعش منذ شهر لع املفاجئ يشكل التوسّ  فيما. 26التطرف العنيف املؤدي لإلرهاباألهلية يف سوراي إىل تقوية 
املهمة مثل  على االستيالء على املدن ايف سوراي والعراق، وقدرهت متفاوتةعلى مناطق  اوسيطرهت 2014 يونيه/حزيران
 عن اهلجمات األخرية يف مشال سيناء )مصر( هتديد ا خطري ا للسالم واالستقرار العامليني. فضالاملوصل، مدينة 

ا إرهابي ا إضافي ا. لقد نشأت  مسقطعودة املقاتلني اإلرهابيني األجانب إىل  إنّ  رؤوسهم يف الدول العربية ميثل هتديد 
يربو عن  ماأيلول/سبتمرب. وتشري التقديرات إىل أنَّ  11السابق ألحداث هذه الظاهرة عن النزاع األفغاين 

 لتنظيماتمن ا من أجل دعم عدد   27مقاتل من خارج العراق وسوراي التحقوا ابلقتال الدائر هناك 00003,
من  ونباقالشخص من هؤالء املقاتلني من أورواب، يف حني أتى  000328,حوايل  وجاءاملقاتلة، من بينها داعش. 

صناعة كمهارات معينة   لتعّلمهم بلداهنم،العائدون خطر ا حمدق ا ل اإلرهابيونل ثميعن القول  وغين 29العامل.ابقي بلدان 
                                                           

 .2015؛ "Counterfeits, Parallel Trade Disrupt MENA Pharma" تس )شركة دونيا خلرباء احلدود(:نلتادونيا فرونتري كونس   25
 2016 ينايركانون الثاين/  يف العامة اجلمعية إىل متدّ قُ  اليتو  العنيف، التطرف عنمل املتحدة لألمم العام األمني عمل خلطة وفقا 26
(A/70/674)،   على عالوة. هبا ةاخلاصومكافحة التطرف العنيف  تدابري منع بىنتتو  ةلظاهر هبا ل اخلاص تعريفها عضو دولة كلّ تضع 

 من األوىل الركيزةورد يف  كما  العنيف التطرف ومنع ملواجهةلعمل من االقيام ابملزيد  األعضاء لدوله ينبغي لأن علىاخلطة  نصّ ت ذلك،
 .اإلرهاب ملكافحة العاملية االسرتاتيجية

 جملس قرارلالدول املتضررة من املقاتلني اإلرهابيني األجانب  تنفيذ بشأن اإلرهاب مكافحة للجنة التنفيذية لمديريةل الثالث التقرير 27
 .(2014) 2178رقم  األمن

ملنسق االحتاد األورويب ملكافحة اإلرهاب، السيد جيل دي كريشوف، يف مقابلة له مع الفاينانشيال اتميز يف شهر حزيران/يونيه وفقا  28
 /00144feabdc0.html#axzz41k0gxpfq-ab1b-11e3-ec13-cms/s/0/34832ce6http://www.ft.com، برجاء االطالع 2014

 .''التحليالت والتوصيات املتعلقة ابخلطر العاملي الذي يسببه املقاتلون االرهابيون األجانب''بعنوان  S/2015/358  انظر التقرير 29

http://www.ft.com/cms/s/0/34832ce6-ec13-11e3-ab1b-00144feabdc0.html#axzz41k0gxpfq
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 لدىف يف زايدة درجة التطرّ  ةسامهامل بوسعهم مثّ  ومنوكيفية إجراء االتصاالت السرية القنابل والرباعة يف التسديد 
لتنفيذ  تستدعيهممن الشبكات  واسعة مبجموعة ارتباطهميف أيض ا  ن اخلطريكمو املوجودة يف البالد.  لتنظيماتا

 هجمات حمتملة يف بلداهنم املوطن.

 األموال غسل 3-2-8
مجيعها قلق ا  تثريقضااي  هيو  –ا وثيق ا ابلفساد واجلرمية املنّظمة ومتويل اإلرهاب باط  تر عمليات غسل األموال ا ترتبط

معدالت الفساد احلالية يف املنطقة فإّن  وفق ا للتقارير،و . الراهنطقة واستقرارها يف الوقت ناملابلغ ا فيما يتعلق أبمن 
ما إذا ما نظران  ه إىل حدّ هذا التوجّ  فهم ميكنو املاضية. العديدة غسل األموال يف السنوات  أنشطةبت يف زايدة تسبّ 

تشكل مكافحة غسل األموال حتداي  يف و  خلارج.ّ ا ىلإل وَّ  حتُ بطريقة غري قانونية اليت تحصَّلةإىل املبالغ املالية الكبرية امل
مع التقاليد الراسخة مثل خدمات  اربةتضماجلائز أن تعترب  مننطقة، ألن بعض جهود مكافحة غسل األموال امل

 الالزمةلوائح لقوانني والا ر يف سنّ التأخّ  فإنّ  مثّ  ومن. والة( واهلدااي واحرتام العمالءاحلال أو القيمة )و محتويل األ
غري  التعامالت التجاريةغسل األموال يف املنطقة. كما أنَّ انتشار  ضدشاملة الرب احل بوجهميثل عائق ا  وإنفاذها

 . اخلفاء يف ّتريالعربية عرضة لعمليات غسل األموال اليت  بلدانلنقد ّتعل الاب التعامل عليها يغلب يتالرمسية وال

 خاصة  و ، األحداث األخرية يف املنطقة العربيةأعقاب  يفللجرمية املنّظمة عرب الوطنية أشكال وأبعاد جديدة  ظهور إنّ 
التمويالت يف القيام  غاللتؤدي إىل است ميكن أن  اإلرهابّية واجلرمية املنّظمة اليت  لتنظيماتالصالت احملتملة بني ا

اجة إىل جهود مكافحة غسل حبالعربية  انبلدسياسية، جيعل ال بدوافععنف المن أعمال  غريهاهبجمات إرهابية أو 
 يف غاية وسيلة هولكشف عمليات غسل األموال ومنعها  متنيفّعال و  وطينوضع نظام فإّن  مثَّ  ومناألموال. 

 املال. تدرّ اليت الكشف عن اجلرائم األصلية عن  انهيكف على اجملرمني واإلرهابيني، فّعالية يف التعرّ ال

 الفساد 3-2-9
 شىتد أمن ماليني األشخاص يف االقتصادية كما يهدّ اآلمال التنمية االقتصادية والنمو الشامل وحيبط  يعيق الفساد

لألحداث األخرية األساسية املسّوغات  أحد الفسادمعّدل بشكل كبري إزاء  يتشر سالسخط امل وكانأرجاء املنطقة. 
معدالت البطالة، وضعف  ارتفاع، و املساواة امعدان ترّسخجانب بعض املظامل األخرى مثل  إىلذلك ، يف العامل العريب

يف القطاع العام  فسادلالعديد من شعوب املنطقة عن عدم رضاها اب تعربّ  قدو سيادة القانون، والقمع السياسي. 
لعديد من القادة السابقني ا ىلإعلى الرغم من توجيه هتم الفساد وغسل األموال و . له وماتكتدابري تّصدي احلقّلة و 
، وال نطقةامليف  شامال مجيع القطاعاتعلى مجيع املستوايت و  ستشرايالفساد م ما يزال، ىسؤولني رفيعي املستو املو 

عن  فضال  واملتابعة الرمسية الضعيفة نسبي ا،  الرصد الفساد إىل أنظمة هذا يُعزىأن  وابلوسع. سّيما يف القطاع العام
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 الكثري من يسود بني الناس االعتقاد املشهور أبنَّ  كمالوصول إليها.  وصعوبة ا العامةعن املعلومات  احملدوداإلفصاح 
األموال العثور على زيد من اجلهد من أجل بذل املاحلكومات ى عل للخارج وأنّ  تلوِّ ت وحُ رق  سُ  قدالوطنية  اتالثرو 

 عادهتا.إو  هاضبطو  نهوبةامل

وأصبحت تطالب  الفسادفهوم مبي ا ممّا قبل التطورات األخرية أصبحت شعوب العامل العريب أكثر وع أعقاب ويف
الوطنية خطط العمل سرتاتيجيات و اإلوتنفيذ وضع فإنَّ  وابلتايلكومات مبزيد من املساءلة والشفافية واإلصالح. احل

 عناصر حامسة يف هذه املعادلة. هليالشعوب حليف ا،  فيها در ج، واليت تُ على حنو فّعال الرامية إىل مكافحة الفساد

 اجلنائية العدالة ظمون   القانون سيادةضعف  3-2-10
ك الشعوب ّتاه اإلحباط الشديد الذي متلّ  هو 2011 عامللثورات اليت بدأت  اجلذريةاألسباب  ىحدإ إنّ 

ت الدعوات اليت فاسدة. وبعد مرور مخس سنوات، قلّ و قمعية و كانت تراها بعيدة عن الدميقراطية   اليتحكوماهتا 
ولكن إذا التفتنا إىل دروس الرتكيز انحية القضااي املتعلقة ابألمن.  ينصبّ  بينماميقراطي، تطالب ابإلصالح الد

تؤدي إىل هتدئة التغيري السياسي وحالة عدم  أن اأهنشمن  الرشيدجراءات احلكم إاملاضي احلديث سنجد أنَّ 
عية ومؤسساتية أساسية من أجل لبدء يف إصالحات تشريلحاجة ماسة  يفعربية الدول عدد من الومثّة  .االستقرار

تُعترب  وابلتايلزيد من التوافق مع مبدأ سيادة القانون وتلبية مطالب مواطنيها املتعلقة ابلشفافية واملساءلة والشرعية. امل
 ىل عملية سياسية رفيعة املستو األمن والعدالة اجلنائية من التحدايت املهمة كوهنا متثّ  قطاعيمعاجلة أوجه القصور يف 

لمنطقة يوجد هدفان حامسان جيب حتقيقهما يف السنوات لابعتبارات إدارية وتنظيمية وتقنية. ابلنسبة  صحوبةم
 إدارة نظام إقامةا، موشرعي يستطيع معاجلة أوجه القصور هذه: أوهل فّعالشامل و  إدارةالقادمة من أجل بناء نظام 

 خدمات العدالة.  تقدميا، حتسني الوضع األمين و همة؛ واثنياألمن والعدالة اجلنائي يمراقبة ومساءلة فّعال يف قطاعو 

 للسجون السيئة األحوال 3-2-11
إىل أرض  نطقةامليف  السجونبعض تتحول للسجناء،  الالئقةيف ظل انتهاكات حقوق اإلنسان وغياب املعاملة 

يف املائة من  60فإّن  اخلية العراقية،خصبة للراديكالية والتطرف على حنو متزايد. فعلى سبيل املثال، ووفق ا لوزارة الد
ئة اإلدارة، ة وسيّ كتظّ السجون، ال سّيما عندما تكون مو . ىمض مان فيو سجال نزالء منكانوا   30اإلرهابيني يف العراق

التعليم واخللفيات العائلية املؤملة والفقر واحلرمان،  ماعدان، مثل الضعف الشخصية مواطنتصبح أماكن ُتستغل فيها 
أن  إبمكاهنا. ونتيجة لذلك، البالغةبة و صعابل نطقةامليف السجون يف احلبس ظروف  تتسمراديكالية. عموم ا، ال صاحلل

                                                           
 سرتاتيجيةالاو  العنيف التطرف مكافحة'عن  للعراق تباملكنظمها  عمل ورشة يفالذي قّدمه  العراقية الداخلية وزارة ممثل عرض 30

 .2015 بريلنيسان/ا 17-14 األردن، ،العقبة ؛'اإلرهابملكافحة  لعدالة اجلنائيةلية ئلوقاا
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دماج اإل إعادةهنا تُعترب برامج إعادة التأهيل و  ومنف. تطرّ ال حيدثمّث  ومنتتحول بسهولة إىل "مدارس للجرمية" 
س على نطاق بستخدم احلي موم،عال وجه وعلىتطرف. الهذا ملنع  احلامسةداخل السجون وخارجها من العوامل 

هذه املنطقة يف أشد االحتياج إىل  نّ إ، ولذلك فاملنطقةبرامج إعادة اإلدماج االجتماعي الفّعالة يف ال تشيع واسع و 
يف  نيانفعالسابقني أعضاء  السجناءهذا النوع من الربامج من أجل منع العود إىل اجلرمية، وتعزيز األمن العام، وجعل 

 ي والتنمية االجتماعية االقتصادية.مو قإبجيابية يف حتقيق األمن ال سامهوناجملتمع ي

  املرأة ضد والتمييز العنف 3-2-12
يشمل أن   ، وميكنعلى الصعيد العاملي إّن العنف ضد املرأة هو أحد انتهاكات حقوق اإلنسان األكثر انتشار ا

ساين واالقتصادي، وهو ينتشر بني مجيع األعمار والسالالت والثقافات اإليذاء اجلسدي واجلنسي والنفو االنتهاك 
 ، حيث أنَّ اتواملستوايت االجتماعية والرقع اجلغرافية. وللعنف ضد املرأة عواقب بعيدة املدى تؤذي األسر واجملتمع

ويقّلل من رأس  ال ينتهك حقوق اإلنسان فحسب، بل وأيض ا يعيق اإلنتاجيةالقائم على النوع االجتماعي العنف 
املال البشري ويقّوض النمو االقتصادي. ويستمر التمييز والعنف والتحّرش يف حرمان النساء والفتيات يف املنطقة من 
احلصول على فرص اقتصادية وتعليمية واجتماعية متساوية. وهذه مسائل غاية يف احلساسية ملا متثله من وصمة عار 

تمع وخوف من العواقب السلبية اليت قد حتدث للضحية، األمر الذي أّدى إىل مصحوبة بعدم اهتمام ملحوظ من اجمل
. وتعاين املنطقة عاّمة  من قّلة الدعم املناسب املوجَّه للضحية ضد املرأةنقص شديد يف اإلبالغ عن حاالت العنف 

 من املؤسسات الوطنية احلكومية منها وغري احلكومية. 

  األطفال ضد العنف 3-2-13
 إطار يف العنف هذا أحدث وسواء. املنطقة يف األطفال من الكثري على تؤثر مستشرية ظاهرة األطفال ضد العنف
 عليه يعاقب وال تمعجملا عنه ىتغاضي ما فغالبا ات احملليةاجملتمع داخل أو العمل أماكن يف أو املدارس يف أو األسرة
 وشهود ا للجرمية ضحااي يكونون حني)أي  العدالة بنظام اتصاهلم لدى األطفال ضد العنف يرتكب كما.  القانون
 مرحلة يف هومنو  الطفل تنميةوخيمة على  عواقب له يكونقد  ممّا (أطفال متهمني ابنتهاك القانون وكذلك عليها
 .البلوغ

رجاء وبرغم كافة اجلهود املبذولة حلماية وتعزيز حقوق الطفل ومنع العنف ضده داخل نظام العدالة اجلنائية يف شىت أ
نتهك بدرجات متفاوتة من جرّاء عدم كفاية قدرات املؤسسات واجلهات الفاعلة تاملنطقة، ما زالت حقوق الطفل 

مع  اتصالالرئيسية فيها. ومن مثَّ تواجه العديد من الدول األعضاء حتدايت مماثلة لدى التعامل مع األطفال يف 
أو أهنا ال ُتشاط ر مع  األطفالات واملعايري العلمية يف جمال عدالة القانون. على سبيل املثال، غالب ا ما تنعدم اإلحصاء
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املمارسني املعنيني. كما أنَّ الُنهج التشريعية واملؤسسية للتعامل مع األطفال يف نزاع مع القانون واألطفال الضحااي 
يئة حامية على كافة والشهود على اجلرمية غري حمّددة بوضوح وحباجة إىل حتسينات، مبا يف ذلك كفالة وجود ب

بدائل احلبس والعدالة التصاحلية ألجل احلّد من اكتظاظ  تشح  مستوايت اإلجراءات القضائية. فضال عن ذلك، 
السجون يف معظم الدول األعضاء كما ينُدر التوّسع يف برامج إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج وتعزيزها. والظاهرة 

املاضية هي اعتقال األطفال ألسباب القليلة دول أعضاء يف السنوات  األخرى اليت طفت على السطح لدى عّدة
 سياسية، ومثّة حاجة ملعاجلتها على وجه السرعة.

 البشرية املناعة نقص بفريوس اإلصابة وانتشار املخّدرات استهالك 3-2-14
بشكل  ابحلقنخّدرات لمل النساء تعاطي شأنبو املخّدرات يف املنطقة بشكل عام،  استهالك شأنالبياانت ب تندر

لمخّدرات ل تعاط  م 626,00031التقديرات إىل وجود  وتشريخاص )بسبب الوصمة املرتبطة بتعاطي املخّدرات(. 
ل تسجّ و . 2012املخّدرات يف حالة ازدايد منذ عام  يتوحي املعلومات املتاحة إىل أنَّ تعاط كماابحلقن يف املنطقة.  

تعاطي  ةزايد إىلالبياانت القادمة من اجلزائر  تشريمن انحية أخرى، . القّنب علىطلب الأعلى معدالت  مصر
يوجد اّتاه و . األفيونيةاملغرب زايدة يف تعاطي الكوكايني واملواد  ُتظهرنات، بينما ائت واملسكّ الكوكايني والقّنب واملهدّ 

غون املنتشر يف اإلمارات العربية املتحدة الكبتا ة  خاصّ آخر يف املنطقة يتمّثل يف التعاطي املتزايد للعقاقري االصطناعية، 
 يسّببفصرف مبوجب وصفة طبية( تُ  مادة أفيونيةوهو الرتامادول ) أّما. السعودية العربية واململكةوقطر والكويت 

العقلّية  املؤثراتاستخدام بعض  قلق ا ابلغ ا يف دول مشال أفريقيا، خاص ة يف ليبيا ومصر. ابإلضافة إىل ذلك، فإنّ 
املؤثرة يف احلالة النفسية والعقاقري يف السوق،  'سبايس'أو  'فودو'ب  ةاملعروف ةاالصطناعيشبائه القّنبني  مثليدة، اجلد

(، يزداد يف دول مشال أفريقيا وفق ا Subutex، مثل سوبوتكس )يةألفيوناُتستخدم كعالج بديل للمواد والعقاقري اليت 
 32للتقارير.

 عم متعايش  شخص ابلغ وطفل ( 320,000 - 150,000)  240,000 ، كان هناك حوايل2014يف عام و 
حالة وفاة ألسباب  12,000فريوس نقص املناعة البشرية يف املنطقة. ويف نفس العام، أشارت التقديرات إىل وجود 

بـ  رقدَّ يُ  ما وإىل ،2000غ عنها عام  بلِ أُ اليت  املماثلةاالت احلثالثة أضعاف  عادلي ما أيتتعلق ابإليدز، 
 مجيع من٪ 60ما يزيد عن  ،2014 عام ويف 33حالة إصابة جديدة بفريوس نقص املناعة البشرية. 22,000

                                                           
 .2012، املخدراتتعاطي لتقييم مينارة تقرير  31
وتقرير االحتاد الدويل  2013رمية عام التقرير العاملي عن املخدرات الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجل 32

 . 2014ملكافحة املخدرات عن وضع املخدرات يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا 
 .2015-2013 أفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف املناعة نقص بفريوس املعين املشرتك املتحدة األمم برانمج تقرير 33
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 بني٪ 57 تلك النسبة هناك منو  ،السكانية الرئيسية الفئات بنيبني البالغني كانت  اجلديدة العدوى حاالت
البياانت إىل أنَّ  ظهرعلى ذلك، تُ  عالوة   34٪ بني املشتغالت يف جمال اجلنس.16و ابحلقن املخدراتي تعاطم

أوساط متعاطي املخّدرات ابحلقن يف  يف ٪48و ٪36ترتاوح ما بني  C الوابئيفريوس الكبد  تفشينسب 
  35املنطقة.

 

 املنطقة تواجه اليت للتحدايت املكتب تصّدي تدابري  .4

 املشرتكة واضيعامل 4-1

 والبحوث البياانت مجع 4-1-1
 إىل مستندة مالئمة تصّدي تدابري ووضع فّعالة منع آليات تصميمألجل  واألساسية األوىل طوةاخل املعرفة حتسني يعترب

 غرياالّّتار  عن النامجة للتهديدات التصّدي ألجل انجعة عامة وسياسات اسرتاتيجيات تنفيذكذلك و  األدلّة،
كون خري يأن  هاوحتليل البياانت مجع حتسنيوسع ب ذلك، إىل ابإلضافة .واملنّظمة اخلطرية اجلرائم من وغريه املشروع

 .األقران استعراض لياتآب األمر يتعلق عندما ماسيّ  ال الدولية، احملافل يفعون 

 والفساد واجلرميةونزالء األماكن املغلقة  ةنقص املناعة البشري فريوسو  وتعاطيها املخّدرات عن البياانت عام، بوجهو 
 املنّظمة اإلجرامّية للجماعات النمطية السمات عن التحليلية لدراساتا أنَّ  كما.  املنطقة يف شحيحة واإلرهاب

 ابلنسبة احلال هو وكذلك للغاية، حمدودة املستخدمة والطرق عملها، وأساليب املشروع، غرياالّّتار  يف املتورطة
 املعلومات توليد لىع القدرة نقص عن يتأتىأن   ذلك وبوسع. واإلرهاب املنّظمة اجلرمية بني العالقة عن للمعلومات

 إىل االفتقارأو عن  ،أيّهما عن أو بذلك، للقيام التحتية البنية إىل االفتقار وعن عنها واإلبالغ وحتليلها وإدارهتا
 واجلرمية ابملخّدرات املتعلقة املواضيع عن املعلومات ندرة أصبحت وقد. ضعفه أو املعنية املؤسسات بني فيما التنسيق

 موظّفي يف تغيريات إىل أفضى سياسيا   واضطرااب   األنظمة يف اوتغرّي   ثورات شهدت اليت لدانالب يف وضوح ا أكثر
 .وحتليلها املعلومات تلك مثل مجع عن املسؤولني احلكومة

لفريوس  ةجدّ املستاالّتاهات و  غري املشروع واإلرهابواالّّتار  ألن املنطقة عرضة للجرمية املنّظمة عرب الوطنية ونظر ا
، فإّن املكتب سيقّدم املساعدة إىل الدول األعضاء يف حتسني قدراهتا على واستخدام املخدرات ةبشريال ملناعةنقص ا

وإدارهتا وعلى إنتاج تقارير حتليلية شاملة بغية تسهيل رسم سياسات عاّمة مستندة  تقراء املعلومات واحلصول عليهااس
                                                           

 .2015-2013ك املعين بفريوس نقص املناعة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا تقرير برانمج األمم املتحدة املشرت 34

 .2012، املخدراتتعاطي لتقييم مينارة تقرير  35
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سيعمل املكتب مع الدول األعضاء يف سبيل زايدة تبادل إىل األدلّة على الصعيدين الوطين واإلقليمي. كما 
 بينها فيما املعلوماتاملعلومات فيما بني املؤسسات املعنية على الصعيد الوطين. وُتشجَّع البلدان على زايدة تبادل 

 ألخرىا القضااي وسائر املخّدرات مع تتعامل اليت القانون إنفاذ أجهزة وفّعالية كفاءة  تعزيز أجل من ذلك ودعم
 .املنّظمة ابجلرمية املتعلقة

 والدويل اإلقليمي التعاون 4-1-2

 نشطعلى حنو  السليمة املمارسات وتبادل واإلقليمي الدويل التعاون تعزيز يكمن املنطقة يف املكتب عمل صميم يف
 لتسهيلو  .للمكتب الرئيسية النسبية امليزةابعتباره  السابق اإلقليمي مجانلرب ل ستقلامل قعمّ تامل تقييمال هأبرز ما  وهذا

 األدوات من متنوعة جمموعة املكتب وضع املخدرات، ومكافحة اجلرمية بشأن الدولية للمعاهدات الالفعّ  التنفيذ
 املكتب يعملو . اجلنائية العدالة جمال يف لممارسنيلو  لدولل املفيدة واملعلومات العملية املساعدةاليت تقّدم  القانونية

 صياغة بشأن الدول ويقدم املشورة إىل الدولية، والقرارات املعاهدات تنفيذ على األعضاء الدول مع مبوجب والايته
 الدولية االتفاقيات يف طرفا تصبح أن على احلكومات ويساعد ،املخدرات مكافحةو  اجلرمية عمنتشريعات واعتماد 

 والعدالة اجلرمية منع جمايل يف قواعدهاو  املتحدة األمم معايري تنفيذ يف وكذلك املخدرات ومكافحة اجلرمية ملنع
 .اجلنائية

 ابملخّدراتاالّّتار  فيها مبا الوطنية عرب املنّظمة اجلرمية أشكال لكافة ومنّسقة شاملة تّصدي تدابري وضع وألجل 
 فريوسن الوقاية ماملخدرات و تعاطي و  اإلرهاب منع عن فضال املشروعة غري األخرى ابلسلعواالّّتار  ابلبشرواالّّتار 

 يف والتشارك املعلومات تبادل لتسهيل األداء حسنة وشبكات   آليات   إنشاء الضرورة فمن ،ةبشرينقص املناعة ال
 بني فيما والدويل اإلقليمي التعاون جهود تقوية يف األعضاء الدول مساعدة يف املكتب وسيستمر. املمارسات أفضل

 أُطرها تطوير يف سيستمر وكذلك لديها، الفاعلة األطراف من غريهمو  العدالة وممارسي القانون إنفاذ على القائمني
 نفسه الوقت ويف ،اجلنائية اجلرائم يف أفضل بشكل لتحقيق، األمر الذي سيساعد الدول األعضاء يف ااحمللية القانونية

 .املمارسات وأفضل املعلومات تبادلمن  نسِّ حي

ذات  ،العريب اخلليجدول  تعاون كمجلسوجودة ابلفعل، سيواصل املكتب دعمه لآلليات والشبكات امل وكذلك
غري املشروع واجلرمية االّّتار  األطر التشغيلية والقضائية القائمة ابلفعل يف جمال التعاون اإلقليمي واألقاليمي ملكافحة

والذي يُناط  ،اخلليجي التعاون جمللس التابع املخّدرات ملكافحة اجلنائية املعلومات مركزاملنّظمة عرب الوطنية، وكذلك 
 إىل الرامية املركز هذا جهود املكتب سيدعم مثّ  ومن. املشروع غرياالّّتار  مكافحة جمال يفدور مضاعف القوة  به

وذلك يف إطار مبادرة املكتب  األخرى واإلقليمية الدولية القانون إنفاذ ومنظمات أجهزة مع التعاون ُأصر توثيق
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اجلرمية املنّظمة. إضافة  إىل ذلك، فاملكتب سيتوّسع يف عمله مع مكافحة ستهدف بشأن "تشبيك الشبكات" اليت ت
جامعة الدول العربية من أجل تفعيل شبكة السلطات املعنية مبكافحة اجلرمية املنّظمة واإلرهاب، متابعة  منه لالجتماع 

الدويل والذي ُأخذ فيه قرار  يف جامعة الدول العربية بشأن التعاون 2014الذي عقد يف شهر شباط/فرباير عام 
 أتسيس هذه الشبكة. 

برانمج مراقبة احلاوايت وبرانمج االتصال بني املطارات وبرانمج مراقبة احلدود حتديد ا سياق برامج املكتب، و  ويف
عمله يف الربيّة، سيصّب املكتب اهتمام ا قواي  على تقوية التعاون الدويل واإلقليمي يف جمال إنفاذ القانون. وسيواصل 

واليت تعترب اإلطار الرئيسي  ،العربية الدول يف ابلبشراالّّتار  مكافحة على الوطنية القدرات لبناء العربية املبادرةإطار 
 ودعم اإلقليمي التعاون تعزيز إىل والرامية ابألشخاص،االّّتار  مكافحة جمال يف املكتب يقّدمها اليت للمساعدة

 املناطق مع العمليايت التعاون سيضمن كما.  العربية الدول جبامعة ابلبشرار االّتّ  مكافحة تنسيق وحدة قدرات
 حنو اإلفريقي القرن من املختلطة اهلجرة تدفقات تُغطي اليت اخلرطوم عملية مثل املوجودة، املبادرات إطار يف األخرى

 .ألخرىا والوطنية الدولية الفاعلة األطراف مع التآزر أوجه زايدة ألجل أفريقيا، مشال

 املسائل يف الدويل التعاون حتسني يف الوطنية السلطات كذلك  املكتب سيدعم أدانه، املقرتحة املداخالت ويف
 والتفويضات اجملرمني، وتسليم القانوين التعاون وآليات القضائية ابإلجراءات الوعي زايدة يف ذلك ُيرتج مسو . اجلنائية

 أدواته استخدام على سيشّجع فهو الشأن، هذا ويف. ابلفعل القائمة تواآلليا اإلجراءات من ذلك وغري القضائية،
 ملكافحة املتحدة األمم التفاقية الصلة ذات األحكام تطبيق وكذلك املتبادلة القانونية املساعدة طلبات كتابة  أداة مثل

 .الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقيةو  الوطنية عرب املنّظمة اجلرمية

نقص املناعة  لفريوساإلجيابية االستجابة تعزيز يف  ألمر حاسمالتعاون الدويل واإلقليمي  إنّ ف عالوة على ذلك،
 لشبكات واآلليات املوجودة أصال مثل ل هاملكتب دعمواصل سيو . املنطقةاملخدرات يف  تعاطيمكافحة يف و  ةالبشري

والزايرات بني الدول األعضاء لتبادل اخلربات  جامعة الدول العربية إليدز حتت مظلةكافحة ااالسرتاتيجية العربية مل
من الضرر )مينارة( وشبكة  للحدّ  االشبكات اإلقليمية مثل الشبكة اإلقليمية للشرق األوسط ومشال أفريقيو  الناجحة

 املخدرات والشبكة اإلقليمية العربية ملكافحة اإليدز. يستخدممل الشرق األوسط ومشال أفريقي"مينانبود" يف ا

. ومن هود اسرتداد املوجوداتجلو  عاون اإلقليمي والدويل ألمر أساسي لتعزيز احلكم الرشيد ومناهضة الفسادالت إنّ 
اتفاقية األمم تنفيذ هذا املنطلق، سيواصل املكتب مساعدة الدول األعضاء يف مشاركتها النشطة يف آلية استعراض 

 . دعمه للمنتدى العريب السرتداد األموال وسيواصل خالهلا من املتابعة وكذلكاملتحدة ملكافحة الفساد 
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 املدين اجملتمع مع الشراكة 4-1-3

تقدمي الدعم  يفوجود جمتمع مدين واع  ومتمّكن دورا  هاما  يف بناء جمتمعات تقوم على سيادة القانون، ويعمل  يلعب
 ميكن إذ. انتقالية مبرحلة مترّ  اليت البلدان يف مبكان األمهية من وهو. واألمنية واالقتصادية الصحية للسياساتالفّعال 

 ابنسجام؛ اجملتمع يفاملخدرات املتعافني  مدمينوكذلك  السابقني السجناء إدماج إعادة يف املدين اجملتمع يساعدأن  
 املساعي يدعم أن   وميكن الوعي؛ واستثارة االتصال أبنشطة فيضطلع الصحّية للخدمات كناقل  يعمل أن   وميكن
 حالة يف الوساطة يف املساعدة إبمكانه كما  املخالفات؛ عن ُمبلِّغ   مبثابة العملمن خالل  الفساد ةملكافح الرامية

اللجنة الرابعية للحوار الوطين، وهي احتاد  م ن ح وما. اإلرهابّية املنظمات تسردها اليت الرواايت وجماهبة احمللية النزاعات
 ميكن الذي اهلام ابلدور شهادة إال 2015 عام للسالم نوبل ائزةجب ،التونسية املدين اجملتمع منظمات  منمن أربع  

 .املنطقة يف والتنمية األمن وحتقيق السالم إرساء دعم جماالت يف املنظمات تلك تلعبهأن  

واجلرمية وحتديث العدالة  ةنقص املناعة البشري فريوسو  التعامل مع أمور معّقدة وحّساسة مثل تعاطي املخّدرات عندو 
ئية، مثّة حاجة ملّحة للتشجيع على الدخول يف شراكات قوية مع اجملتمع املدين يف شىت أرجاء املنطقة. وحيثما اجلنا

ع املكتب اخنراط منظمات اجملتمع املدين يف براجمه ومشروعاته مبا يتفق مع ، يف الدول العربية اقتضى األمر، سيشجِّ
جماالت منع املخّدرات والوقاية من فريوس نقص املناعة ال سّيما يف  األنظمة القانونية والتشريعات الوطنية لكّل دولة،

، ومكافحة الفساد، وخاصة فيما يرتبط ابلدورة الثانية آللية استعراض طفالالبشرية ومعاجلتهما، وحتديث عدالة األ
 يف تتحقق وفوس، 2015 لعاماتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وهذه املساعي تتماشى مع إعالن الدوحة 

 اخلاصة وتلك الوطنية واللوائح القواعد مع يتفق)مبا  املنح وتقدمي الوعي وإذكاء القدرات بناء خالل من الغالب
ضي ألجل( ابملكتب

ُ
 .األعضاء الدول تواجهها اليت الصحيةخاطر وامل واجلرمية املخّدرات مبكافحة قدما   امل

 املواضيعية اجملاالت يف املنطقة يف العاملة املدين اجملتمع وشبكات منظمات بتحديد املكتب سيقوم االقتضاء، وعند
 على الوعي زايدة أجل من املدين اجملتمع منظمات مع مستهدف ة دعوة وحبمالت اإلقليمي، الربانمج يف الواردة

 الدولية اتواملنظم األعضاء الدول مع القائمة االتصال قنوات ويدعم اتصال قنوات سيخلق وكذلك احملّلي، الصعيد
 .واخلرباء

 اإلنسان حقوق 4-1-4

 والتنمية واألمن السالم جانب إىل - مُتّثل وهي كافة  املتحدة األمم منظومة أعمال صميم يف اإلنسان حقوق تكمن
ا كما  لبعض، لبعضها واملعّزِزة ابلرتابط املّتسمة الثالثة املتحدة األمم ركائز من ركيزة -  .ميثاقها يف مُكّرسة أهنَّ
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 واإلرهاب، واملخّدرات اجلرمية ملكافحة الرامية جهوده يف الثالثة الركائز عرب العمل من ميّكنه فريد وضع يف املكتبو 
 جلنة قرار أّكدقد ف الصدد، هذا ويف. القانون سيادة على يرتكز آمن جمتمع إلقامة األعضاء الدول دعم يف وكذلك

 مع األطراف متعدد إطار يف العاملية املخّدرات مشكلة مناهضة أمهية على جديد من 51\12 رقم املخّدرات
 .األساسية واحلرايت اإلنسان حقوق لكافة الكامل االحرتام

 اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جمال يف وقواعدها املتحدة األمم معايري على املكتب يقّدمها اليت املساعدة وترتكز
 العدالة نٌظم بناء كيفية  عن جامعة رؤية توفر واليت ،ي املخدراتوالوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وتعاط

 :يلي ما املعايري تلك وتتضمن. كبري ا  تعزيز ا وإنصاف ا فّعالية   أكثر جنائية عدالة هياكل تعزيز يف تساعدكما   اجلنائية

 وعدالة زيةاالحتجا غري والعقوابت االعتقال رهن ابألشخاص أساسي بشكل املتعلقة والقواعد املعايري ▪
 .التصاحلية والعدالة األطفال

 .والعملية واملؤسسية القانونية الدويل التعاون برتتيبات أساسي بشكل املتعلقة والقواعد املعايري ▪
 .الضحااي وقضااي اجلرمية مبنع أساسي بشكل املتعلقة والقواعد املعايري ▪
 .اجلنائية العدالة موظفي ونزاهة القضاء لواستقال الرشيد ابحلكم أساسي بشكل املتعلقة والقواعد املعايري ▪

 عن انهيك األمين القطاع وحتديث اجلنائية والعدالة اجلرمية ومنع القانون سيادة جماالت يف املكتب خربة وحبكم
 نم التخفيف يف املسامهة إمكانية فلديه ،املتعلقة رعايةالو  عاجلةاملو  املخّدراتفريوس نقص املناعة البشرية و  من الوقاية

 .فّعالة مسامهة اإلنسان حقوق حاالت تواجه اليت التحدايت

 حقوق مراعاة يف الواجبة العناية"بذل  سياسةل خاص اهتمام وىلسيُ  االعتبار، بعني اإلنسان حقوق أخذ ولكفالة
 اقنط على تطّبق سياسة وهي، "املتحدة لألمم اتبعة غري أمنية قوات إىل املتحدة األمم دعم تقدمي عند اإلنسان
ري جيينبغي أن  القوات تلكلدعم لاتقدمي  ه قبلأنَّ  على أمور، مجلة يف ،السياسة هذه تنصّ . املتحدة األمم منظومة
ارتكاب اجلهة املتلقية للدعم  ةر و خطعلى وجه اخلصوص تقدمي الدعم أو عدم تقدميه، على لمخاطر املنطوية لتقييم 

 ينبغي ،تساؤالتال راثتُ  ماوعند. أو لقانون الالجئني اإلنسان قوقنتهاكات خطرية للقانون اإلنساين الدويل أو حلال
 .لوالايهتا واملواضيعي اإلقليمي السياق إطار يف االقتضاء حبسب التساؤالت هذه معاجلة املتحدة األمم وكاالت على

 القائم على النوع االجتماعي املنظور تعميم 4-1-5

 صّدقت هذا، وقتنا وحىت. عديدة مناطق ويف اجملتمعات كلّ   يف عمقب راسخة اجلنسني بني املساواة عدم تزال ما
 التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية على، 2014أبريل /نيسان يف مؤخرا   فلسطني دولةمبا فيها  دولة، 188
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 ورغم. ياتوالفت النساء لصاحل اإلنسان حقوق على قائمة تصّدي تدابري بتنفيذ التزامها إىل يشري ممّا املرأة، ضد
 من وحُترم بل القرار، صنع عملية يف لصوهتا االستماع من وحُترم جسدها، على سيطرهتا من املرأة حُترم ما كثريا    ذلك،

 والسالم املرأة بشأن (2000)1325 رقم القرار املتحدة لألمم التابع األمن جملس اخّتذومن مّث . العنف ضد احلماية
 منظور تبيّن  إىل يدعو كذلك.  والفتيات النساء على املسّلح للصراع والفريد ملتناسبا غري ابألثر قرّ ي وفيه واألمن،

 التوطني وإعادة والرتحيل النزاع أثناء والفتيات للنساء اخلاصة االحتياجات يف للنظر قائم على النوع االجتماعي
 .النزاع انتهاء بعد اإلعمار وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيل وإعادة

ا الثقافية لالعتبارات امراعي   اهنج   كتبامل وسيطبق القائم على النوع  املنظور تعميم ألجل السياق على ومعتمد 
ما و  ،ودعم متعاطيات املخدرات املرأة، ضد العنف، بشأن مواضيع مثل املكتب مشاريع أما. أنشطته يفاالجتماعي 

 السجون، يفو  يف األماكن املغلقة لنساءل دّخلت تدابريوتعاطي املخدرات من  البشرية املناعة نقص بفريوس تعلقي
القائم  املنظور تعميم إطار يف جذورها متتد فسوف ومساعدهتم، ابلبشراالّّتار  ضحااي محاية على القدرات وبناء

 وتلك الدولية واللوائح القواعد مع يتماشى)مبا  املدين اجملتمع مع الشراكات وتُعّزز وسُتبىن. على النوع االجتماعي
القائم  املنظور تعميم ألخذ املكتب يسعى لنإضافة  إىل ذلك، . القضااي بتلك الوعي إذكاء بغية( ابملكتب خلاصةا

 أنشطة يف املشاركني والرجال النساء من متساو   عدد على احلصول سياق يف احلسبان يفعلى النوع االجتماعي 
 للممارسات الوطنية املؤسسات تطبيق ضمانلو  الراسخ للتنميط للتصّديأيض ا  وسيسعى بل فحسب، التدريب
 أنشطة إىل والنساء الرجال وصول سبل تكافؤ لتأمني العقبات إزالة يفأيض ا  النظر وسيواصل. الفضلى الدولية
 .املكتب

مساعدة املكتب على املعايري والقواعد الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال  سُتبىن
والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال منع احملّدثة ضد املرأة، واالسرتاتيجيات النموذجية  التمييز

اجلرمية والعدالة اجلنائية، وقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات )قواعد 
القائم  املنظور تعميم بشأن املكتب ملوظفي التوجيهية املذكرة وكذلك الصلة، ذات اجلرمية جلنة وقراراتابنكوك(، 

 .36املكتب عمل يفعلى النوع االجتماعي 

  املنّظمة اجلرميةمكافحة : األول الفرعي الربانمج 4-2

 الدول تصّدي تدابري تدعيم يف تصبّ  نواتج أربعة منمن الربانمج اإلقليمي  األول الفرعي الربانمج يتكون سوف
 املشروعة غري ابلسلعاالّّتار  ومكافحة حدودها مراقبة على اقدراهت تعزيز خالل من املنّظمة لجرميةل األعضاء

                                                           
36 GenderMainstreaming.pdf-GuidanceNote-http://www.un.org/womenwatch/directory/docs/UNODC 
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 املساعدةالربانمج الفرعي  هذا إطار يف ذلك، على عالوة سُتقدَّم، كما.  املهاجرين هتريبكذلك و  وابألشخاض
 .املنّظمة ميةاجلر  مكافحة على املتخصصة الشرطية والقدرات التقنية القدراتعزيز لت

ومتتثل كافّة تدابري تدّخل املكتب إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية وبروتكوالهتا  وستستند
 الثالثة املكّملة هلا واليت تستهدف جماالت وظواهر معّينة للجرمية املنّظمة كاآليت: )أ( بروتوكول منع وقمع ومعاقبة

اص، وخباصة النساء واألطفال؛ )ب( بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر ابألشخاالّّتار 
هبا بصورة غري مشروعة. واالّّتار  واجلو؛ )ج( بروتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوانهتا والذخرية

قت  وصدّ جلرمية املنّظمة عرب الوطنية، وقد وقّعت هي الصّك الدويل الرئيسي ملكافحة ااملنظمة فاتفاقية مكافحة اجلرمية 
 كافة الدول العربية عليها وقبلتها. 

  لحدودل تها الفّعالةراقبالسلطات الوطنية مل تعزيز: 1 الناتج

 الربيةالذي يتبعه املكتب ملراقبة احلدود  النهج

يفرض حتدايت مهولة على مراقبة احلدود.   بلدانللاملهول  ابحلجم ان  و قر م برمتها املنطقة يف احلايل االستقرار ماعدإّن ان
 ،كم  41,177 يبلغ برية حدود إبمجايل 18والبالغ عددها  اإلقليمي مجالربان يغطيها اليت األعضاء الدول تعاين لذا
 صحراوية مناطق يف احلدود تلك من العديد تقع ذلك، إىل إضافة. حدودها مسامية مع التعامل يف صعوابت من

 مواجهة أجل من خاصة اتابليوق وتدريب ا بل ،فحسب ثقيلة لوجستيةقدرات  فيها الدورايت مرور طلبيت ال انئية
 بدورايت والقيام الرئيسية املعابر أتمني مثل احلدود، لتأمني التقليدية فالطرق. احملتملة واإلرهابّية اإلجرامية األنشطة
 وألنّ  الرمسية، الربية املعابر عرب ميرّ  ال املشروع غرياالّّتار  معظمنَّ أل الكفاية، فيه مبا فّعالة والكافية   غري منتظمة،

 .مستحيلة عملية الدورايت طريق عن بفاعلية احلدود أتمني عملية جيعل الشاسع احلدود طول

 ريةالبش الوطنيني النظراء بقدرات كبري  بشكل تتعلق املنطقة يف املشروع غرياالّّتار  مكافحة أمام املؤسسية التحدايت
 غرياالّّتار  ملواجهة سريع تكنولوجي حلّ  هناك فليس. اجلرمية هذه ألشكال التصّدي على واملالية والتنظيمية

 القدرات لتعزيز متكامل هنج إتباع ستشمل لدول األعضاءل املكتبيقّدمها  اليت املساعدة فإنّ  وابلتايل،. املشروع
 القانون إنفاذ أجهزة تستخدمها اليت والتقنيات واملعدات هاراتامل حتسني)أ(  أجل من وستكون احلدود،مراقبة  على

 احملورية الرئيسية املدن يف ومشاطرهتا وحتليلها اجلنائية املعلومات مجع تعزيز)ب(  الرمسية؛ احلدودية املعابر يف عملها يف
 فيما املعلومات من ممكن قدر أكرب معجل األمامي اخلط ضباط دعم)ج(  والتهريب؛االّّتار  طرق على تقع اليت

 املركزية السلطات مع املعلومات تلك مشاطرة مثّ  املشروعة، غري التحركات وكذلك االعتقاالت، أو ابلضبطيات يتعلق
 .اإلرهابّية لتنظيماتوا املنّظمة اجلرمية بشأن املتعّمقة ابلتحقيقات املختصة



27 
 

 غريواالّّتار  املنّظمة للجرمية التصّدي أجل من قليميواإل الوطين التعاون تعزيز على املكتب سريكز ذلك، إىل إضافة  
 تدعم( حدودية اتصال مراكز) مشرتكة شرطة مراكز إنشاء خالل منرئيسي  بشكل ذاسُيضطلع هبو . املشروع

 ذات العملياتية الوحدات كافة  من ضباطا   املراكز تلك تضم وسوف. االّتارهذا  ملكافحة اإلقليمية التحقيقات
 مجع يف احلدودية االتصال مراكز مهمة وستتمثل. املعنية الدول من( على سبيل املثال واجلمارك ةالشرط) الصلة

 الضباط يقوم سوف هنا ومن. احمللية السلطات إىل إيصاهلامثّ  ومن ومشاطرهتا وحتليلها احلدود على املتلقاة املعلومات
 ممّا املشروع، غرياالّّتار  بشأن واحمللية اإلقليمية ندو  التحقيقات ختدم اليت االتصال نقاط بدورهذه املكاتب  داخل
 مكافحة إجراءات لتحسني العون يد املكتب ميدّ  احلايل، الوقت ويف. االستجابة زمنة مهنيزايدة و  حتسني عن سينتج
 يبيةالتدر  والدورات املعدات وتوفري التنميط على التدريب خالل من ومصر وليبيا والسودان تونس يفاالّّتار هذا 

 األنشطة تلك نشر على اإلقليمي الربانمج سيعمل. اجلهات املعنية بني ما التعاون ودعم اجملاورة، الدول بني املشرتكة
 .األخرى البلدان يف

 البحرية والشحنات احلاوايت ملراقبة املكتب يتبعه الذي النهج

 طريق عن لتجارةالكلي ل جماحل من املائة يف 90 حوايل يُنقل، 37والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتروفق ا لتقديرات 
  بني ومن ،العاملية التجارة توريد سلسلة يف سنواي   حاوية مليون 750 عن يزيد ما منها وُيشحن البحرية، احلاوايت

 وتسافر البحار تشقّ  اليت للحاوايت اهلائل احلجم ذلكنَّ إيف املائة.  2 من أقلّ  سوى يُفتش ال الكمية، هذه كلّ 
 املشروعة، غري املخّدرات ّتارة يف تعمل اليت للجهات هامة أهدافا   جيعلها أخرى، إىل قارة ومن دولة إىل دولة نم

 اإلسرتاتيجية والسلع ابألسلحةاالّّتار  ويف املقّلدة، والبضائع السلع وتوصيل إنتاج يف املتورطة اجلهاتعن  فضال
 معّقدة خداع أساليب من يصحبه وما البحرية التجارة على العاملي داالعتماأنَّ  كما.  إرهابية أغراض يف املستخدمة
زيّفون ابملخّدرات املّتجرون يستخدمها

ُ
 والتدخل االعرتاض جناح جيعل ذلك كل  املتنوعة؛االّّتار  وطرق واملهرّبون، وامل

 .املستدامة للتنمية هتديدهن ع انهيك الدولية مداداتسلسلة اإلل خطريا   هتديدا   الوضع يشكل وابلتايل،. عسريا   أمرا  

 نطاق له برانمج وهو. احلاوايت مراقبة برانمج وضع يف العاملية اجلمارك منظمة مع املكتب تعاون السياق، هذا ويف
 من التقليليف سبيل  وذلك املنتقاة، واملوانئ للدول القوانني تطبيق يتيحممّا  والعمليات الُبىن تقوية إىل يهدف عاملي

 وسالئف واملخّدرات، ابألسلحة املشروع غرياالّّتار  يف املثال، سبيل على ،إىل أدىن حدّ  البحرية اوايتاحل استغالل
 الشامل، الدمار وأسلحة واملتفّجرة، والنووية واإلشعاعية والبيولوجية الكيميائية واملواد املقّلدة، واملنتجات املخّدرات،

 الرحبية األغراض ذات السلعمن  وغريها الربية، واحلياة ثقافية،ال واملمتلكات املزدوج، االستخدام ذات والسلع

                                                           
 .UNCTAD/RMT/2011استعراض النقل البحري،(، 2011) والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤمتر 37
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 األمنية اجلهات شىت مع اإلسرتاتيجية حتالفاته على الربانمج حيافظ أعظم، كفاءة  ولتحقيق. واملمنوعات اإلجرامّية،
 الدولية والوكاالت ولالد بني اجلرمية منع جمال يف التعاون ييّسرذاته  الوقت يف التشغيلية، املوانئ ذات الدول داخل

 والقطاع البحرية واملؤسسات والشرطة اجلماركاجلهات  هذه وتضمّ . والشحنات احلاوايت مرور تنظيم يف املنخرطة
القانون  إنفاذ وسلطات والتجارة اجلماركجهات  بني التحالفات لتقوية مصّمم الربانمجأنَّ  كما.  وآخرين اخلاص

ا جهود   يبذل الوقت نفس ويف مشروعة، غري ألغراض املشروعة التجارة ستخداما إساءة ملنع منه سعيا   ،وتشجيعها
ويف  .بفاعلية مجانالرب هذا  تنفيذ إعاقة بوسعه الذي الفسادكذلك و  املؤسسات بنيما الثقة  انعدام على للقضاء

 الوقت الراهن، يعمل املكتب على إشراك دول املنطقة يف هذا الربانمج.

 ملراقبة فّعالةضوابط  إقامة)أ(  يف املشاركةالدول  حكومات املكتب سيساعد احلاوايت، ةمراقب برانمجظّل  ويف
 األخرى املشروعة غري واألنشطة ابملخّدراتاالّّتار  منع على تعمل ال حبيث عليها واحلفاظ والشحنات احلاوايت
 املوانئ ملراقبة وحدات إنشاء)ب(  د؛احلدو عند  املتحّصلة العوائد وحتمي املشروعة التجارة ُتسّهلوأيضا  بل ،فحسب
 على للتعّرف وّتهيزهم تدريبهم يتم حيث القانون إنفاذ أجهزةمن  وغريها اجلمارك من ضباطا تضمّ  عليها واحلفاظ
 انتظام كفالة)ج(   املشروعة؛ التجارية واألعمال للتجارة عرقلة أبقل وتفتيشها اخلطورة شديدة الشحن حاوايت
 شراكات إقامة على وتشجيعهماملوّجهون /اخلرباءيقّدمها  اليت اخلدمات على املوانئ اقبةمر  وحدات كافة  حصول

 املعلومات لتبادل ةفّعال آلياتوضع  على والتشجيع التعاون من املزيد تعزيز)د(  والتجارة؛ األعمال مبجتمع وصالت
 ومنظمة املكتب قيام كفالة)هـ(   نطاقّا؛ األوسع احلدود وخفر اجلمارك جمتمع وبني مجانالرب  يف املشاركة الدول بني

 املخاطر تقييم وإجراء ونشرها وحتليلها والشحنات احلاوايت بشأن االستخبارات مجع آليات بتعزيز العاملية اجلمارك
 .املعنيني الشركاء معوذلك ابلتعاون 

 املطارات ملراقبة املكتب يتبعه الذي النهج

 يشكله الذي واملتنامي الشديد التهديد حيال ابلغ قلق" عن( 2014) 2178 املرقم قراره يف األمن جملس أعرب
" وفرض التزامات على الدول األعضاء ابلتصّدي هلذا التهديد، مبا يف ذلك منع سفر األجانب اإلرهابيون املقاتلون

 اجلزاءاتورصد  ، قام فريق الدعم التحليلي2015أاير/مايو  19املقاتلني اإلرهابيني األجانب عن طريق اجلو. ويف 
 اإلرهابيني املقاتلني عن تقرير إبصدار هبا، املرتبطني والكياانت واألفراد ابلقاعدة املختصة األمن جملس للجنة التابع

مقاتل من املقاتلني اإلرهابيني األجانب ينشط حاليا   00025,كشف التقرير أنَّ عددا  يفوق الـ   حيث. 38األجانب
 أن التدّفق كان مركزا بشكل أساسي على دخول سوراي والعراق وليبيا.يف شىت أرجاء العامل، ب يد 

                                                           
 .S/2015/358 "األجانب اإلرهابيون املقاتلون يشكله الذي العاملي اخلطر بشأن وتوصيات حتليل" عنونامل التقرير انظر 38

http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1508455_AR.pdf
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 أنَّ  ومع. اإلرهابّية لتنظيماتا إىل لالنضمام ابلطائرات األجانب اإلرهابيون املقاتلون يسافر األحوال، أغلب ويف
 بني جيمع بعضها دا ،تعقي أكثر سفر طرق استخدام إىل تأدّ  مؤخرا   اإلنفاذ تدابري أنّ  إال مباشرا ، كان  السفر خط

 عام ويف اجلوي، للسفر يلجؤونما زالوا  األجانب اإلرهابيني املقاتلني معظم أنَّ  غري. برّا   واالنتقال جوا   السفر
 للمقاتلني املتواصل التدّفق أضحى لقد. هلم رئيسية عبور كمحطة(  اسطنبول)مطار  تركيا ُاستخدمت 2015

(، كأزواج  يسافر)بعضهم  املسافرين األفراد مسات لتنوّع نتيجة ممكنا ومنها خلهاودا املنطقة إىل األجانب اإلرهابيني
 عن فضال   منهم، للعديد االستخبارات وكاالت أو القانون إنفاذ أجهزة معرفة وعدم املستخدمة، املعّقدة وللطرق

 .القضائية اإلجراءات يف اإلجرامية النوااي إبثبات املتعلقة القانونية الصعوابت

 اليت املعلوماتف .املشروع غرياالّّتار  يف املطارات استخدام ميكن األجانب، اإلرهابيني املقاتلني سفر إىل ضافةابإل
 مترير يف ُتستغل العربية املطارات أنَّ  إىل ُتشري وأورواب وآسيا الكربى الصحراء جنوب أفريقيا يف الضبطيات عن ترد

 واملستهلكني التجارية األعمال طلب أّدى وقد. سنواي   اجلوية الشحنات حجم يزدادو  .املشروع غري االّّتار وتوزيع
 أنَّ  ورغم. القريبة األعوام مدار على اجلوي الشحن لصناعة السريع النمو إىل للسلع والناجع العاجل الشحن على

 للسلع قصرأ شحن زمن يتيح اجلوي الشحن أنَّ  إال الربّي، أو البحري الشحن تكلفة تفوق اجلوي الشحن تكلفة
 ارتباطا للركاب اجلوي النقل بصناعة اجلوي الشحن صناعة ترتبط هذه، النقل وسيلة ويف. للتلف والقابلة القيمة عالية
 من غريها عن األمنية للتهديدات عرضة أكثر جيعلها ممّا الطائرة نفس منت على نحُيم الالبضائع والبشر  فكال. فريدا

 واملسارات األحيان، أغلب يف والبارعة املعّقدة اإلخفاء وسائل جبانب اجلوي، حنالش حجم زايدة أنّ  كما.  الوسائل
. عسري ا أمر ا املنع يف القانون إنفاذ أجهزة جناح من ّتعل واإلرهابيون، الشرعيني غري املّتجرون يّتخذها اليت املتنوعة
 قد اليت االقتصادية واخلسائر التجارة سريتي تدابري احلسبان يف احلدود مراقبة أجهزة وضع من بدّ  ال ذلك، عن فضال

 تشجيع إىل حاجة مثّة وابلتايل،. أيّهما عن أواملراقبة، /التفتيش جرّاء التلف وعن املربَّر غري التأخري عن تتمخض
 ومواردهم االستخبارية ومصادرهم املختصني خربائهم توجيه ليتسىّن  األجهزة بني تعاوان  و  تكامالأكثر  هنج إتباع
 . النقل وأمن التجارة سالمة فتتحقق االهتمام، حمط اجلوية الشحنات على ّرفللتع

 للشرطة الدولية املنّظمة مع ابلتعاون املكتب ينّفذ ،املطارات يف تشغيله ميكن الذي احلاوايت، مراقبة برانمج جبانب
 عام أُطلق الذي املشروع هذا فيهد. املطارات بني االتصال مشروع العاملية اجلمارك ومنظمة)االنرتبول(  اجلنائية

  من تتألف املطارات، يف مشرتكة عمل فرق تكوين خالل من املطارات مراقبة تدعيم إىل أفريقيا، غرب يف 2009
الوحدات /األمن خطط متكني خالل من أو ما، جوية منصة يف تعمل اليت الصلة ذات القانون إنفاذ أجهزة كافة

 التنميط تقنيات أفضل على اخلرباء من والتوجيه التدريبات املطارات يف مشرتكة ملع فرقة كل  تتلقى مثّ  ومن. القائمة
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 منّظمة اتصاالت نظام وإىل االنرتبول بياانت قاعدة إىل الوصول سبل العمل لفرق تتاح تكوينها، ومبجرد. والتفتيش
 بني االتصال مشروع ينظم ذلك، إىل افة  إض. املطارات بني املباشر االتصال يتيح الذي واآلين املؤمَّن العاملية اجلمارك
 العاملية اجلمارك ملنظمة الكامل التنسيق حتت املشاركة، الدول كافة  فيها تقوم مشرتكة عمليات عام كل  املطارات

 يهدف عليه، وبناء. األخرى املوانئ مع تشغيلية عالقات وبناء املنع، طرق واختبار مراقبتها بزايدة واالنرتبول،
 املطارات كافة  تغطية وإىل املنطقة، إىل ليمتد املطارات بني االتصال مشروع نطاق توسيع إىل قليمياإل الربانمج
 .سواء حدّ  على املشروع غريواالّّتار  األجانب اإلرهابيني املقاتلني سفر على الرتكيز مع الرئيسية، الدولية

بشكل أكثر  املشروعة غري السلعو واألسلحة  ملخدراتالّتار ابالسلطات الوطنية ل مكافحة: 2 الناتج
 فعالية

 ابملخّدراتاالّّتار  ملكافحة املكتب يتبعه الذي النهج

ابملخّدرات عرب االّّتار  يف 2011تشري البياانت املتاحة عن الضبطيات يف املنطقة إىل زايدة ملحوظة منذ عام 
القّنب العاملي، وأغلبه يف دول مشال أفريقيا اليت يف املائة من راتنج  30املنطقة. وعادة ما تعرتض الدول العربية حوايل 

شهدت زايدة يف السنوات املاضية. أما عن ضبطيات الكوكايني، فهي منخفضة مقارنة  ابملناطق األخرى، رغم زايدهتا 
، عند اعرتاض ثالث شحنات ضخمة حتتوي على الكوكايني يف األردن واإلمارات العربية 2014املهولة يف عام 

والسعودية، بكمية تفوق حجم الكوكايني املضبوط يف املنطقة خالل األربع سنوات السابقة. ويالحظ وجود املتحدة 
 اّتاه مماثل ابلنسبة للهريوين، إذ تعادل ضبطيات اهلريوين يف املنطقة واحد يف املائة من الضبطيات العاملية، ويقع

ملتحدة قاصدا مصر اليت تُعّد إحدى الوجهات الرئيسية له. يف أغلب األحوال يف األردن واإلمارات العربية ااالّّتار 
، ازداد اعرتاض اهلريوين يف مصر ثالثة أضعاف مقارنة  ابألعوام السابقة. وأفادت منصة اإلنذار 2014ويف عام 

عدد ، وكذلك بتزايد 2014ا يف العامل بنهاية عام ا جديد  ا عقلي  مؤثر   540املبكر اخلاصة ابملكتب بوجود أكثر من 
ابملؤثرات العقلية اجلديدة، خاصة  شبائه القّنبني االصطناعية. وعلى حنو  االّّتار  املنطقة اليت أبلغت عن توّسع دول

 عام بوجه املخّدرات على التعّرف هبدفيف أحناء املنطقة  كبري تتفاوت قدرات خمتربات العقاقري على التحليل اجلنائي
 .خاص بوجه اجلديدة العقلية واملؤثرات

طرق جديدة لالّتار قد جاء نتيجة للوضع األمين امللحوظ لظهور الابملخّدرات عرب املنطقة و االّّتار  إّن تنامي
املّتجرون  ااستغله اضعف  أكثر املضطرب والصراعات املسلحة املستمرة يف املنطقة، وما ترتب عليها من مراقبة حدودية 

ه، سيواصل املكتب دعمه للدول األعضاء لتطوير حتليل البياانت ابملخّدرات. وحىت ميكن القضاء على هذا االّتا
إىل األدلّة ولتعزيز التعاون اإلقليمي الذي يعد  الدافع  اواملعلومات ومن مّث صنع سياسات أكثر استنارة واستناد



31 
 

جاهبة املكلَّفة مبغري املشروع عرب الوطين. وسوف يواصل املكتب دعمه للهيئات اإلقليمية االّّتار  الرئيسي للحّد من
 املخّدرات والسالئف إنتاجلتبادل االستخبارات واملعلومات اجلنائية عن  منرب  يّسر إعداد ابملخّدرات حىت تاالّّتار 
 هبا.واالّّتار 

 وسوف يواصل املكتب تقدمي املساعدة لالرتقاء مبستوى معرفة ومهارات املكّلفني إبنفاذ القانون للتحقيق يف حاالت
ابملخّدرات ومالحقة مرتكبيها قضائيا على حنو فّعال، ولتعزيز قدرات الدول األعضاء على التعّرف على االّّتار 

. كذلك سوف يدعم املكتب تطوير البنية التحتية االعرتاضمعدالت املخّدرات وسالئفها وتنميطها، وابلتايل زايدة 
نطقة، حىت يُقوي على حنو خاص مواجهة العقاقري عرب امل ترباتللمختربات ويساعد يف إنشاء شبكة بني خم

سالئف. وسُتشجَّع الدول األعضاء على استخدام الحتويل شّكلها املؤثرات العقلية اجلديدة و تالتحدايت اليت 
املنصات املعنية للمكتب، مثل نظام االتصال بشأن وقائع السالئف، ومنصة اإلنذار املبكر، وبرانمج العمليات 

 التعاونية الدولية.

 طلب لدى املنطقة، داخل البديلة املعيشة وُسبل البديلة التنمية مبادرات يدعم أن املكتب إبمكان ذلك على وةعال
 بغري هأنّ  غري. املنطقة دول من العديد يف متواصلة الزراعات على القضاء جهود زالت ما حني يف ،األعضاء الدول

 املشروعة، غري املخّدرات زراعة من ابحلدّ  يتعلق فيما ستدامةم نتائج عن اجلهود تلك تثمر لن البديلة التنمية خيارات
 أوائل يف واملغرب لبنان يف البديلة التنمية مشروعات تّفذنُـ  وقد. رئيسي بشكل الفقرية املناطق يف حلدوثها نظر ا

 أمريكا يفاليت مجعها  وّتاربه خرباته مستغال   املكتب، ويقوم. 2013و 2010 بني واملغرب مصر يفو  التسعينيات،
 احمللية األسواق وحتليل للمخّدرات، اجملتمعات زراعة وراء ةالرئيسياألسباب  إىل ابلنظر آسيا، شرق وجنوب الالتينية

 اللوجتسية العقبات إزالة خالل من األسواق إىل الوصول ودعم املمكنة، البديلة الزراعات وحتديد الزراعية، لسلعل
 .املخّدرات زراعة يف املستخدمة املساحات وحجم التنفيذ رصد لكوكذ أيّهما، أو املالية، والعقبات

  ابألسلحةاالّّتار  ملكافحة املكتب يتبعه الذي النهج

يشّكل هتريب األسلحة وتنّوعها هتديدا  هائال  للدول األعضاء، خاصة مع االضطراابت احلالية والعنف والصراعات 
اإلرهابّية وغريها من العناصر  لتنظيماتيد قوة املنظمات اإلجرامّية واتيح تزافهو ياملتواصلة اليت تشهدها املنطقة، 

الفاعلة العنيفة من غري الدول بشكل تصاعدي، وابلتايل ميكنها إشاعة الدمار على نطاق واسع. وهُترَّب األسلحة 
األسلحة املهرَّبة من  والذخرية يف كّل أحناء املنطقة. لكن االهتمام الدويل واإلقليمي ينصّب يف الوقت الراهن على

. ففي السنتني املاضيتني، ُضبطت  املنطقةليبيا وعلى الشواغل إزاء ما يتبع ذلك من تسليح للحركات املتمردة يف 



32 
 

كميات كبرية من األسلحة، من بني أمور أخرى، يف اخلليج قادمة من العراق، وضبطيات مسدسات وذخرية يف 
 خطورة فيما يتعلق ابالّتار ابألسلحة.  البلدان من عدد يف احلدودية املناطق بعض ومتثلاليمن وُعمان منشؤها تركيا. 

هبا، وما يرتبط واالّّتار  املنطقة لصناعة األسلحة النارية غري املشروعةيف  العربية ومن أجل تقوية تصّدي الدول
نية يف هذا اجملال، مبا يف ابألسلحة من إجرام، سيدعم املكتب الدول األعضاء من خالل تقدمي مساعدة تشريعية وتق

ذلك حتديث تشريعاهتا كي متتثل لربوتوكول مكافحة األسلحة النارية، ووضع اسرتاتيجيات الوسم، والدعم التشغيلي، 
دعم لُنهج تعزيز التعلق ابمليزانية حبسب كل بلد. كما سوف يوفر املكتب املتقين و الؤسسي و املطار مبا يتناسب واإل

سلحة النارية بفاعلية، وحتديدا  سجالت األسلحة املضبوطة، كما سيدعم وضع أنشطة األمن، وحفظ سجالت األ
املكتب على تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون  وطنية شاملة جلمع األسلحة وتدمريها. فضال  عن ذلك، سرُيكز

دة وعرب الوطنية لالّّتار غري الوطنية من خالل الدورات التدريبية املتخّصصة على التحقيق الفّعال يف القضااي املعقّ 
صالهتا ابجلرمية املنّظمة واألنشطة اإلرهابّية، كما سيشجع على املشروع ابألسلحة النارية ومالحقة مرتكبيها قضائيا و 

 املكتب التعاون الدويل واإلقليمي وتبادل املعلومات عن البياانت ذات العالقة ابالّتار غري املشروع ابألسلحة النارية.

 ملمتلكات الثقافيةاباالّّتار  ملكافحة املكتب يتبعه الذي النهج

ملراقبة احلدود وتوفري األمن يف املواقع األثرية أو املتاحف، املتاحة انعدام االستقرار السياسي والفساد وقّلة املوارد  إنَّ 
ة على أعمال النهب الواسعة يرتك العديد من البلدان عرضة لفقدان ممتلكاهتا الثقافية. ومن اجلائز العثور على أمثل

 النطاق يف السنوات األخرية يف سوراي والعراق وليبيا ومصر.

 جملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي التابعان لألمم املتحدة قرارات عديدة هبدف تعزيز منع اجلرمية تبىّن 
غري املشروع الذي ابت مصدر ربح هام ر االّّتا واستجاابت العدالة اجلنائية حلماية املمتلكات الثقافية وملكافحة

االّّتار  ابلصلة الوثيقة بني 2015لعام  2199يف املنطقة. كذلك يسّلم قرار جملس األمن رقم  اإلجرامية لتنظيماتل
املنظمات الدولية  ي اعاغري املشروع ابملمتلكات الثقافية ومتويل أنشطة داعش اإلرهابّية، النشطة يف سوراي والعراق، د

 اعدة الدول األعضاء يف اختاذ اخلطوات املناسبة من أجل منع التجارة ابملمتلكات الثقافية العراقية والسورية.ملس

لالّّتار ابملمتلكات الثقافية من األراضي السورية والعراقية وكذلك من الدول  على نطاق عامليالتصّدي  يتعنّي 
استجابة شاملة ملعاجلة مواطن الضعف يف اأُلطر التشريعية،  ليبيا ومصر واليمن. كما يتعنّي وجودفلسطني و األخرى ك

وقّلة الوعي لدى أجهزة إنفاذ القانون، مبا فيها اجلمارك والسلطات القضائية، فضال عن الدوائر املالية مبا فيها 
ات الثقافية اهليئات اخلاصة مثل بيوت املزادات العلنية. وكذلك يتعنّي وضع التدابري الالزمة لوقف تصدير املمتلك

 املنهوبة من الدول املتضّررة، وملنع بيعها سواء من خالل املزادات العلنية أو مباشرة  إىل جامعي األشياء الفنية.
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ابملمتلكات االّّتار  املكتب مساعدته من خالل )أ( زايدة األحباث ومجع األدلّة عن ويف هذا الصدد، سيقّدم
الشأن، وتشجيع التبادل السريع للمعلومات؛ )ب( تقدمي املساعدة التقنية  الثقافية، نظرا لضآلة املعلومات يف هذا

لرتسيخ األطر القانونية يف البلدان وبناء قدرات أجهزة  (اليونسكو) والثقافة والعلم للرتبية املتحدة األمم منظمةشاركة مب
سيدعم أيض ا  حنو أفضل. واملكتب إنفاذ القانون والسلطات القضائية على التعامل مع تلك الظاهرة اإلجرامّية على

جهود مراقبة احلدود يف حالة الطوارئ، مبا ميّكن من كشف املمتلكات الثقافية املنقَّب عنها بشكل غري مشروع أو 
املسروقة، ويعّزز نزاهة مسؤويل اجلمارك وشرطة احلدود من أجل منع الشبكات اإلجرامّية من تصدير املمتلكات 

 كن صوغ مبادرة إقليمية وتنفيذها مع جامعة الدول العربية.الثقافية املنهوبة. ومي

ار يتعلق فيما اجلنائية والعدالة اجلرمية منع تدابري بشأن الدولية التوجيهية املبادئ إبمكان  الثقافية ابملمتلكات ابالّتّ 
، أن 2014ول/ديسمرب ، اليت أعّدها املكتب واعتمدهتا اجلمعية العامة يف كانون األأخرى جرائم من به يّتصل وما

توفر إطارا  للمكتب لدى مساعدته للدول األعضاء يف وضع وتقوية سياساهتا واسرتاتيجياهتا وتشريعاهتا وآلياهتا يف 
ابملمتلكات الثقافية وما يّتصل هبا من جرائم. وسوف يستغل املكتب أداة املساعدة العملية االّّتار  جمال احلماية من

حاليا  وضعها يف شكلها النهائي، ملساعدة الدول األعضاء يف تنفيذ املبادئ التوجيهية  اخلاصة به، واليت جيري
 الدولية.

 لبشر بشكل أكثر فعاليةابواالّّتار  املهاجرين تهريبالسلطات الوطنية ل مكافحة: 3 الناتج

 املهاجرين هتريب ملكافحة املكتب يتبعه الذي النهج

شرق أفريقيا بعدد متزايد من ملتمسي اللجوء كذلك يف و وفلسطني العراق و  تدفع الصراعات واالضطراابت يف سوراي
إىل مغادرة مواطنهم والتماس احلماية الدولية يف أورواب، ابستخدام دول مشال أفريقيا كنقاط مغادرة، إىل جانب 

اطات شبكات اجلرمية املهاجرين املتنقلني لدوافع اقتصادية من غرب أفريقيا ووسطها وشرقها. ومن مثّ فقد أسفرت نش
املنّظمة املتورطة يف عمليات التهريب على طوال املسارات املؤدية إىل شواطئ البحر املتوسط وما بعدها، عن عدد 

ح لشبكات التهريب العمل حبرية، يتيانعدام القدرة على إنفاذ القانون فإّن ليبيا و  غري مسبوق من الوفيات. ويف سوراي
 اإلرهابّية. لتنظيماتا وأامليليشيات احمللية يت تسيطر عليها يف املناطق المبا يف ذلك 

التأكيد على والية املكتب مرة أخرى يف قراري مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب  مت
تعزيز بشأن " 23\2014، وكذلك يف قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي رقم 3\5و 3\6الوطنية رقمي 

التعاون الدويل على التصّدي لتهريب املهاجرين"، الذي يشّجع الدول واملكتب ليأخذوا على عاتقهم تنفيذ املزيد من 
املساعدات التقنية من أجل تعزيز قدرة الدول األعضاء على ّترمي هتريب املهاجرين والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه 
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لى اهلجرة والتنّقل، مثل عملية الرابط وعملية اخلرطوم، من مجلة أمور أخرى، قضائي ا. كما أنَّ أُطر التعاون الدويل ع
إىل إجراءات ملموسة ملنع التحدايت اليت يفرضها هتريب املهاجرين والتصّدي هلا وملا يتعلق به من أمور أيض ا  تدعو

 احلماية.

هي أطراف يف بروتوكول مكافحة  ج اإلقليمياليت يتناوهلا الربانم دولال الغالبية العظمى منفإّن  احلايل يومنا حىت
. ويعترب اإلطار يظّل بطيئ ا نقل أحكام الربوتوكول إىل التشريعات احمللية؛ غري أن التقّدم احملرز يف هتريب املهاجرين

املشرتك ما بني الدول املتضررة من نفس مسار التهريب خاصية ضرورية للتحّرك الفّعال يف سبيل مكافحة هذه 
ابإلضافة إىل ذلك، تظّل احلاجة إىل تعزيز قدرة ممارسي العدالة اجلنائية يف املنطقة على التحقيق يف حاالت  .اجلرمية

 هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضائيا والبّت فيها، وإىل تعزيز تعاون القضاء واإلدعاء على املستوى اإلقليمي.

 الدولية اجلهود يف املسامهةري التدّخل ذات األولوية اليت أُبرزت يف "ومبقتضى الربانمج اإلقليمي ومبا يتماشى مع تداب
 استجابة خالل من أفريقيا مشال بلدان قدرة لبناء إسرتاتيجية – املتوسط البحر عرب املهاجرين لتهريب للتصدي
ا الرامية عن املكتب، فسوف يهدف املكتب إىل دعم الدول يف املنطقة يف جهوده 2015"، الصادرة عام متكاملة

إىل تفكيك شبكات التهريب عرب الوطنية، ويف ذات الوقت محاية احلقوق اإلنسانية للمهاجرين املهرَّبني. وإىل جانب 
دعم وضع اأُلطر املؤسسية والقانونية ملكافحة هتريب املهاجرين لدى الدول مبا يوائم بروتوكول مكافحة هتريب 

ات الدول املؤسسية والتشغيلية يف جمال العدالة اجلنائية، ويف الوقت نفسه املهاجرين، سُيوىل اهتمام خاص بتعزيز قدر 
إنشاء قنوات للتعاون املنتظم بني الشرطة والقضاء وكذلك لتقاسم االستخبارات بني األجهزة على األصعدة الوطنية 

 واإلقليمية والدولية.

األمم املتحدة ملكافحة الفساد ويف تنفيذ آلية وابالستفادة من جناح مشاركة اجملتمع املدين يف النهوض ابتفاقية 
استعراضها، ابستطاعة منظمات اجملتمع املدين أن تكون شريكة أساسية يف تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب 

ا املهاجرين. وخباّصة  ابلنسبة لألنشطة ذات العالقة ابملنع واملساعدة  .حتديد 

 شخاصابألاالّّتار  ملكافحة املكتب يتبعه الذي النهج
 يف املكتشفني الضحااي معظم فإنّ  املكتب، عن الصادر 2014 لعام ابألشخاصاالّّتار  عن طبقا  للتقرير العاملي

)وبشكل  الكربى الصحراء جنوب أفريقيا من الضحااي أما. ووسطها آسيا شرق جنوب من هم األوسط الشرق
من  %31ّتجر حبوايل ااي املكتشفني، فيما يُـ الضح من إمجايل %10 حوايل نسبتهم فتبلغ(، أفريقيا شرق رئيسي

الضحااي داخل منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا. وُكشف عن ضحااي من مشال أفريقيا يف الشرق األوسط 
الشبكات اإلجرامّية اليت ترتّبح من تزايد تدفقات اهلجرة غري النظامية النامجة عن االضطراابت أّما يف أورواب. كذلك و 
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غالبا ما تعّرض املهاجرين املهرَّبني لإلساءة واالستغالل، خاصة النساء واألطفال الذين هم أكثر عرضة ف يف املنطقة
 الفرتة خالل أنّه 2014 لعام ابألشخاصاالّّتار  عن للوقوع ضحااي لالّتار ابألشخاص. وقد وجد التقرير العاملي

 سوراي من ضحااي عن الكشف ينُدر كان  أبنّه علما سوريني، اّتار ضحااي عن دول مثاين أبلغت، 2011-2013
 .السورية األزمة بدء قبل

 تشري اإلصالحات املؤّخرة يف السياسات العامة والقوانني إىل تزايد اجلهود املبذولة يف املنطقة لكفالة االلتزام مبكافحة
 40د أنَّ قامت معظم الدول. وقد مّت النهوض مبجال وضع اأُلطر القانونية احمللية، خاصة بع39شخاصابألاالّّتار 

شّكل حتداي ، ومل يُعلن إال عن ي اتزال تنفيذ التشريع . ورغم ذلك ماشخاصأباالّّتار  تشريعات ُّتّرم 41إبقرار
 واملساعدة املقدمة إليهم. االّّتار  أحكام وإداانت قليلة يف املنطقة، انهيك عن حمدودية التعّرف على هوايت ضحااي

حتت إطار الربانمج  ابألشخاصاالّّتار  ة دعم الدول األعضاء يف تفكيك شبكاتاملكتب إىل مواصل يسعى
االّّتار  اإلقليمي اجلديد، مستفيدا من املنجزات اليت حققتها املبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية على مكافحة

قوانني وتعزيز استجاابت العدالة ابلبشر يف الدول العربية اليت دعمت وما زالت اإلصالحات املوّخرة يف السياسات وال
اجلنائية. ومن املتوّخى مواصلة تدابري التدّخل اإلقليمية هذه والتوّسع فيها من أجل ترسيخ التعاون املثمر القائم مع 

ابلبشر التابعة جلامعة الدول العربية، وتلبية االحتياجات اليت حتّددها الدول األعضاء االّّتار  وحدة تنسيق مكافحة
و أكرب. وسوف ترتكز أولوايت تدابري التدّخل املوسعَّة هذه يف تعزيز التعاون اإلقليمي يف جمايل إنفاذ القانون على حن

ابلبشر، وكفالة استدامة بناء القدرات املقدَّم االّّتار  والقضاء، وتقوية اأُلطر املؤسسية لتعزيز تنفيذ تشريعات مكافحة
 على احلاالت والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها على حنو سليم. ملمارسي العدالة اجلنائية على التعّرف

 اقدراهت نيحتسمن ن السلطات الوطنية بشكل أفضل من إعداد تقييمات التهديدات و ك  تََ : 4 الناتج
  املتخصصة الشرطيةالقدرات و  التقنية

تعزيز ات إنفاذ القانون ابستمرار إىل نظرا  لالّتاهات اجلديدة للتهديدات األمنية اليت تظهر يف املنطقة، حتتاج سلط
القدرات كي تتمكن من التعرف على تلك التحدايت ومن مّث تتصّدى هلا بفّعالية. وتشمل جماالت الرتكيز يف إطار 

 هذا الناتج: األحباث وحتليل املعلومات اجلنائية واألدلّة اجلنائية واجلرائم اإللكرتونية.

                                                           
اليمن الدولة الوحيدة  ظل، ت2014يف كانون األول/ديسمرب عام  شخاصاالّتار ابأل فحةمكاانضمام السودان إىل بروتوكول  بعد 39
 .ابألشخاصاالّتار  مكافحةيف بروتوكول  طرف اليست  هيلربانمج اإلقليمي و اب ةلو شمامل

  قانون وطين ملكافحة االّتار ابلبشر.تبيّن  بصدداملغرب وتونس  40
 مع الربوتوكول. يتماشىاالّتار ابلبشر مبا  ملكافحة اسمكرّ  ايوطن ليبيا واليمن بعد قانوان تقرّ مل  41
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 اتلتهديدل اتتقييم إجراء على القدرة

يويل املكتب أمهية عظمى للبحوث وحتليل البياانت كأساس لكافة تدخالته. فال ميكن الوصول إىل قرار مستنري وال 
الة إال عن طريق املعرفة املتعّمقة بشىت التحدايت واالحتياجات، وخبطوط ل مفيدة وفعّ خّ ابري تدتصميم تدميكن 

األعضاء يف تقوية قدراهتا على الضلوع بتقييمات للتهديدات أساس موجودة واثبتة. ومن مّث سيساعد املكتب الدول 
 إىل جانب دعمه للبحوث وحتليل املعلومات خالل كافة براجمه الفرعية ونواّته.

ناثرة على أفضل تقدير. أّما توبوجه عام، تكون البياانت عن املخّدرات واجلرمية والفساد واإلرهاب يف املنطقة م
اخلاصني  املتولدة من استبيان التقرير السنوي ومن مسح اّتاهات اجلرميةو ، يف املنطقة رميةالبياانت عن املخّدرات واجل

غالبا  ما تكون انقصة. فالتقارير الوطنية، عندما فهي ، على النحو املنصوص عليه يف املعاهدات الدولية، ابملكتب
 من أن تقّدم حتليالت شاملة. والسلطات وإذا ما أُتيحت للجمهور، تكون يف أغلب األحيان سردية عّما أجنز بدال  

يف املنطقة كثريا  ما تفتقد القدرة والبنية التحتية، أو أيّهما، لتوليد البياانت وإدارهتا وحتليلها واإلبالغ عنها. وكذلك 
ى للتهديدات ثقافة التحليل ورفع التقارير مبا يتماشى مع املعايري الدولية، وهكذا، غالبا  ما يُتصدّ يف الغالب تنقصها 

دون معرفة نظامية أبمناطها وطرقها. كما ويعوق انعدام الشفافية تبادل املعلومات على نطاق واسع على الصعيدين 
الوطين واإلقليمي. ومع أنّه مثّة هيئات إقليمية تعمل كمنصات لتبادل املعلومات، ما تزال القيمة املضافة لتبادل 

من األحباث والتحليالت الشاملة للتهديدات األمنية يف املنطقة أكثر أمهية  املعلومات حباجة إىل أتكيد. لقد أضحت
غري واالّّتار  للدول األعضاء كوسيلة للتصّدي بفاعلية للطفرة يف أنشطة اإلرهاب واجلرمية املنّظمةأي وقت مضى 

 املشروع املصاحبة للنزاعات الدائرة والتحوالت الشديدة يف املنطقة.

خلق القاعدة املعرفية الالزمة لتقييم على  ادول األعضاء، سيقّدم املكتب الدعم لتقوية قدراهتمن ال ددّ حم وبطلب
التهديدات ووضع اسرتاتيجيات تتصّدى للجرمية اخلطرية واملنّظمة. ويف هذا الشأن، سينصّب التأكيد على القدرة 

يف جمال مجع املعلومات  واملنهجياتاملمارسات ا، وأفضل ا للمعايري املقبولة دولي  على حتليل البياانت اجلنائية طبق  
 اجلنائية وحتليلها واستخدامها وتبادهلا.

كما سيقوم املكتب إباتحة احلصول على األدلّة بشأن أفضل املمارسات واألدوات األخرى، مثل التصنيف الدويل 
اجلرمية والعدالة االجتماعية عام  للجرمية ألغراض إحصائية الذي صّدقت عليه جلنة األمم املتحدة لإلحصاء وجلنة منع

. ومن خالل هذا الدعم، ستحظى 2016، والذي سوف يرتجم إىل اللغة العربية ليكون متاحا  يف عام 2015
الدول األعضاء بقدرات معززة لتوليد املعلومات وإدارهتا بشكل صحيح. ومن مّث ستستطيع السلطات املعنية إجراء 

اسات واالسرتاتيجيات التشغيلية من أجل تسهيل رسم السياسات املستندة إىل تقييمات دقيقة ودراسة أثر السي
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األدلّة على الصعيدين الوطين واإلقليمي. وسوف توضع اخلطوط األساسية الّتاهات املخّدرات واجلرمية يف الدول 
لومات إقليميا من العربية وتُرصد ابستمرار. وكذلك سيعمل املكتب مع الدول األعضاء يف سبيل زايدة تبادل املع

 خالل دعم املنصات اإلقليمية القائمة وإنشاء آليات إقليمية إذا لزم األمر.

 حتليل املعلومات اجلنائية

م طرق تفكريهم. حتليل املعلومات اجلنائية تقنيات  تنّظم القدرات الطبيعية للمحققني على االستنباط كما تنظّ  قّدمي
مات اليت مُجع ت، وإيصال هذا الفهم إىل الغري. ومن مّث فإنَّ حتليل املعلومات فهو يوفّر أدوات تساعد يف فهم املعلو 

اجلنائية يتيح لسلطات إنفاذ القانون اختاذ تدابري تصّدي استباقية للجرمية، وميّكنها من التعّرف على التنظيمات 
اإلجرامّية وعاداهتا، لرمبا تبدأ يف اإلجرامّية العاملة يف مناطقها ومن فهمها. وهي مبجرد ما تتعّرف على التنظيمات 

تقييم االّتاهات احلالية للجرمية من أجل التنبؤ ابألنشطة اإلجرامّية املتوقعة مستقبال وإعاقة وقوعها. وابلتايل 
فاملعلومات متّد ابملعرفة اليت تُبىن على أساسها القرارات وكذلك اختيار األهداف السليمة للتحقيق. وابإلضافة إىل 

، فهو مينح أجهزة إنفاذ ةقضائيالالحقة املم حتليل املعلومات اجلنائية يف دعم التحقيقات وعمليات املراقبة و استخدا
 القانون القدرة على إدارة املوارد وامليزانية إدارة فّعالة والقيام مبسؤولياهتا ألجل منع اجلرمية.

 اجلرائم يف التحقيق دعم يف ؤوكف أساسي كمفهوم  ةاجلنائي املعلومات حتليل فهوممب عرتافالامت  السنني، مرّ  وعلى
 يف وُدجمت العامل حول الدول من العديد يف اجلنائي التحليل تقنيات ُعّممت وقد. قضائي ا مرتكبيها ومالحقة ومنعها

 استخدامفإنَّ  ذلك، ومع. األساسية القدرات من ابعتبارها الشرطية للخدمات التنظيمي اإلطار يف هذا يومنا
 املنّظمة اجلرمية شبكات تواجه املنطقة عرب القانون إنفاذ أجهزة وألن. احمدود   يزال ما املنطقة يف اجلنائي ليلالتح

 يف واالتصال املعلومات لتكنولوجيا املتواتر االستخدامأيض ا  وتواجه بل التعقيد، املتزايد الطابع ذات واإلرهاب
 .تهاومكافح األنشطة هذه ملنع والكفاءة ابحلداثة تتسم تقنيات داعتما إىل حباجة فهي واهلجمات، اجلرائم ارتكاب

سيساعد املكتب الدول األعضاء يف تعزيز قدراهتا على حتليل البياانت اجلنائية مبا يتماشى مع املعايري املقبولة دوليا  
مّث فهو سيعمل على )أ(  يف مجع املعلومات اجلنائية وحتليلها واستخدامها وتبادهلا. ومنالفضلى واملمارسات والطرق 

إاتحة سبل احلصول على األدّلة بشأن أفضل املمارسات واألدوات األخرى؛ )ب( دعم أتسيس األطر القانونية 
املالئمة؛ )ج( تعزيز قدرة احلكومات على إدارة مجع بياانت اجلرمية وحتليلها واإلشراف على ذلك؛ )د( تشجيع 

ني الوحدات املتخصصة. فضال  عن ذلك، يستطيع املكتب تقدمي الدعم التشبيك اإلقليمي ودون اإلقليمي فيما ب
العدالة اجلنائية يف اجملاالت التالية: التقييم وحتليل الثغرات؛ ووضع وحتديث مؤسسات ألجهزة إنفاذ القانون و 
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 املؤسسات؛ التشريعات الوطنية بشأن مجع املعلومات وتصنيفها وتبادهلا؛ وإدماج القدرات على التحليل اجلنائي يف
 وأخريا  بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون على حتليل املعلومات اجلنائية.

 الشرعي الطب

ينظر املكتب إىل خدمات الطب الشرعي على أهّنا عنصر ال يتجزّأ من عناصر حتديث العدالة اجلنائية وسيادة 
نطقة حباجة إىل التعزيز لكفالة توافر أدلّة موثوقة قدرات مصاحل الطب الشرعي يف كافة أحناء املفإنَّ  القانون. ومن مثَّ 
علمي، مبا يدعم التحقيقات اجلنائية. حيث تعاين العديد من الدول األعضاء من حمدودية  إسنادوقاطعة وذات 

 قدرهتا على مجع األدلّة اجلنائية وحفظها وحتليلها. وتنطبق حمدودية القدرات على )أ( أوائل املستجيبني ملعاينة مسرح
اجلرمية، مبن فيهم الشرطة واحملققني؛ )ب( أخصائيي فحص األدلّة اجلنائية، مبن فيهم أخصائيي الشرطة، ألداء 
الفحوصات األولية؛ )ج( املختربات واملنشآت الطبية، احلكومية واخلارجية على حّد سواء، ألداء خدمات األدلّة 

ية، فيما يتعلق ابلفهم الصحيح لطبيعة األدلّة اجلنائية وقيمتها اجلنائية الروتينية وغري الروتينية؛ )د( السلطة القضائ
إىل القائم على النوع االجتماعي املضافة يف اإلجراءات اجلنائية. ابإلضافة إىل ذلك، حيتاج ضحااي العنف اجلنسي و 

 الشرعي الطب تخدماأنَّ  بـ ي د   شرعي تنصّب على الرعاية الصحّية.الاستجابة طبية آنية عالية اجلودة من الطب 
 .االحتياجات هذه تليّب  ال األعضاء الدول من عدد يف السريرية

يهدف املكتب إىل تدعيم قدرات الدول األعضاء للنهوض بتقدمي خدمات الطب الشرعي مبا يتفق واملعايري املقبولة 
اخلاصة بتقدمي خدمات الطب دوليا  كما سريّكز على الرتويج للممارسات الفضلى املقبولة دوليا  وعلى معايري اجلودة 

الشرعي. وسوف يتحقق ذلك من خالل )أ( تعزيز سبل احلصول إىل األدلّة بشأن أفضل املمارسات واألدوات 
األخرى؛ )ب( حتسني املنشئات الطبية واملرافق العلمية اخلاصة ابلطب الشرعي؛ )ج( تدعيم قدرة احلكومات على 

 تعزيز التشبيك اإلقليمي ودون اإلقليمي بني معاهد الطب الشرعي. إدارة تقدمي اخلدمة واإلشراف عليها؛ )د(

ا الشرعي الطب جمال يف مستدامة خدمات لتطوير األعضاء الدول دعم يف املكتب سيمعن  برامج من مستفيد 
 اجلرمية "مسرح من دءا  بِ  التحتية وبنيته الشرعي الطب قدرات تطوير تشمل واليت ينفذها اليت احلالية التقنية املساعدة

ة تلك املعايري وإاتح السياسات أفضل بشأن توجيهية ومبادئ معايري وضع خالل من وذلك" احملكمة قاعة وحىت
 أصحاب وعي وإذكاء احلاكمة، للسلطات التشريعي والدعم الشرعي، الطب مبؤسسات والنهوض واسع، نطاق على

 .واملواد واألدوات املعّدات وتقدمي الشأن،

 على ابلنفع يعود ممّا وإنصافا، ومساواة شفافية أكثر عدالة أنظمة بناء يف يساهم الشرعي الطب خدمات حتسني إذن
 .عادلة حماكمة يف األساسي احلقّ  ويدعم األوسع اجملتمع
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 اجلرمية السيربانية

ابهلوية، جمموعة واسعة من اجلرائم كالتجسس على الشركات واجلرائم املتعّلقة السيربانية  ةمير اجلتشمل أن   ميكن
واملعامالت االحتيالية، واالستخدام السيئ للمعلومات الشخصية. فاألعمال املوّجهة ضد سريّة بياانت احلاسوب 
وسالمتها وإاتحتها تدّر أرابح ا هائلة للمجرمني كّل عام، وهلا أثر بعيد املدى ليس على االقتصادات والتجارة 

بيئة سيربانية  قوعليه يتعني خل هلا. ايااملطلعني ممّن يقعون ضحاإللكرتونية فحسب، بل وكذلك على األفراد غري 
 آمنة ملنع اجلرائم املرتكبة عرب االنرتنت ووسائط التواصل االجتماعي.

 يف مستجدة قضية ابعتبارها اجلرمية السيربانية إىل االنتباه 179\64 رقم املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار لفت لقد
 املكتب داعي ا املكتب، هبا يقوم اليت التقين التعاون أنشطة إىل خاص حنو على اإلشارة مع العامة، السياسة

 رقم العامة اجلمعية قرار طلب ذلك، عن فضال  . واليته مبقتضى املسألة، لتلك التصدي ووسائل سبل الستكشاف
 قضائي ا مرتكبيها الحقةوم اجلرمية منع جمال يف األمد طويلة مستدامة نتائج إىل يهدف أن املكتب من 230\65

 .به اخلاصة التقنية املساعدة برامج وتنفيذ وضع عند وذلك ،اجلرمية السيربانيةو  املنّظمة اجلرمية ذلك يف مبا ومعاقبتهم،

 والتوعية ومكافحتها اجلرمية السيربانية منع على قدراهتا بناء يف األعضاء الدول يساعد أنَّ  املكتب ابستطاعة وحتديدا ،
يف  لتحقيقتيسري ال تنظيمية ومؤسسية قوية لدى الدول األعضاءو  قانونية أُطر إرساءيساعد املكتب يف  سوفو . هبا

ومالحقة مرتكبيها قضائي ا والفصل فيها، مع مراعاة املعايري الدولية ذات الصلة واملمارسات الفضلى  اجلرمية السيربانية
فيما بني  اجلرمية السيربانيةالتعاون واالتصال وتبادل املعلومات بشأن املسلَّم هبا. عالوة على ذلك، يعترب تعزيز آليات 

 بنجاح.  اجلرمية السيربانيةأصحاب الشأن الوطنيني والدوليني جانب ا هامًّا يف مكافحة 

 الفرعي الثاين: مكافحة اإلرهاب الربانمج 4-3

 القانونية الصكوك على التصديق تشجيع يف متأصلة اإلرهاب مكافحة جمال يف املكتب تدخ ل تدابري كافة  ستكون
 جملس عن الصادرة الصلة ذات والقرارات الصكوك تلك وتطبيق صكًّا 19 عددها والبالغ اإلرهاب ملكافحة العاملية
 .املتحدة لألمم التابع األمن

 اجلنائية العدالةإجراءات بشكل أكثر فاعلية ابستخدام  لإلرهابالسلطات الوطنية  تصّدي: 1 الناتج

. لإلرهاب مناهضة عاملية ثقافة بناء يف هامة خلطوة لإلرهاب ىتصدّ ت نائيةاجل عدالةال نظامل ةفّعالتدابري رساء إ إنَّ 
املكتب ابستمرار لكفالة استعداد نظم العدالة اجلنائية للدول األعضاء وتشريعاهتا للتصّدي  يعمل الصدد، هذا ويف

 اّتاهاته املستجّدة.للتحدايت اليت يفرضها اإلرهاب و فّعالية ب
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التشجيع على التصّديق على الّصكوك القانونية العاملية ملكافحة اإلرهاب يف املكتب الدول األعضاء )أ(  ويدعم
تقدمي املساعدة القانونية يف استعراض التشريعات الوطنية ملكافحة من خالل صّكا )ب(  19والبالغ عددها 

بناء قدرات مسؤويل العدالة يف بات الصكوك القانونية العاملية؛ )ج( متها مع متطلءاإلرهاب مّث العمل على موا
ومن خالل اجلنائية الوطنيني على تنفيذ املعايري الواردة يف هذه الصكوك من خالل األنشطة التدريبية املتعددة؛ )د( 

 لة وتسليم اجملرمني.التعاون اإلقليمي والدويل يف املسائل اجلنائية لتيسري املساعدة القانونية املتبادتيسري 

 التدريب يقّدمهو و  متخصصة خربات املكتب طّور املنطقة، يف لإلرهاب التعقيد املتنامي للطابع التصّدي أجل ومن
 متويل ومنع إرهابية ألغراض اإلنرتنت استخدام احلصر، ال املثال سبيل على تشمل مواضيعية، جماالت جمموعة يف

 اإلنسان حقوق ومحاية وتعزيز( والبحرية املدين)الطريان  ابملواصالت املّتصلة اإلرهاب جلرائم والتصّدي اإلرهاب
 اإلرهابيني املقاتلني مثل املستجّدة، اإلرهابّية التحدايت عن انهيك لإلرهاب التصّدي عند األساسية واحلرايت
 .املنّظمة واجلرمية اإلرهاب بني املتنامية والصلة والراديكالية التطرف العنيف املؤدي لإلرهابو  األجانب

 اأُلطر القانونية 

( 2014) 2170قرارات رقم على سبيل املثال، )تتطلب العديد من قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
من التدابري جمموعة  اختاذمن الدول األعضاء ( 2015) 2253( و2015) 2199( و2014) 2178و

املكتب أنشطة جديدة هتدف إىل أعّد . ويف هذا الشأن، بيني األجانبوالتصّدي للمقاتلني اإلرها اإلرهابملكافحة 
وقائية  إسرتاتيجيةحتديد الثغرات يف التشريعات احلالية ابلنسبة للمتطلبات الدولية اجلديدة، كذلك هتدف إىل وضع 
له والتدريب عليه للعدالة اجلنائية ُّتّرم ما يتصل ابإلرهاب من جرائم )التحريض على اإلرهاب وتعظيمه والتجنيد 

لعام  2178ومتويله(. وكانت العراق أّول دولة تستفيد من التدريب املتعّمق على متطلبات قرار جملس األمن رقم 
 بشأن املقاتلني اإلرهابيني األجانب. 2014

 حةمكاف قوانني يف إدراجها يتعنّي  اليت القضااي منواسعة  جمموعةتعاجل  تشريعية مساعدة املكتب سيقّدم كما
 اللوائح مثل اجلنائية، املسائل يف الدويل والتعاون اجلنائي ابإلجراء يتعّلق قانوين عنصر كل  على الرتكيز مع اإلرهاب،

 ذات واألحكام( ذلك وغري االتصاالت، اعرتاض السرية،)العمليات  اخلاصة التحقيق تقنيات استخدام بشأن
 لصّناع التشريعية ابملساعدة اخلاصة مواده تطوير املكتب لسيواص ذلك، عن فضال  . اإلرهاب ضحااي بدعم العالقة

 القانون وتعزيز املقارن، التشريع حتليل توفري إىل ابإلضافة التدريبية، األنشطة خالل الصلة ذوي واملسؤولني السياسات
 االحتياج، سبحب املفّصلة القانونية واملشورة(، الدولية املتطلبات مع يتماشى)مبا  اإلرهاب ملكافحة النموذجي

 .التشريعية األحكام بشأن والتوصيات
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 التحقيقات والفصل يف القضااي

عددا  من التحدايت ابلنسبة لُنظم العدالة اجلنائية. فعلى  مالحقة مرتكبيها قضائي او  قضااي اإلرهابميّثل التحقيق يف 
 ة احملامنيقدر بري أمنية خاصة، ورمبا تكون سبيل الذكر، قد يصّنف الدليل سراّي، وقد حيتاج الشهود واحملّلفني إىل تدا

يوجد خطر حدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية أثناء قد . كما حمدودة مهئمع عمالتفاعل على ال
 .هم قضائياتومالحق املتهمنيمع التحقيقات 

القانون يف الدول األعضاء  مسؤويل العدالة اجلنائية وإنفاذ اتقدر  دعم، سيعمل املكتب على وطينعلى الصعيد ال
ومالحقة مرتكبيها قضائيا والفصل فيها على حنو فّعال. أما إقليمي ا، فسوف  قضااي اإلرهاب يفمن أجل التحقيق 

املمارسات التشارك يف يعّزز التعاون الدويل الفّعال فيما بني املّدعني العاّمني والقائمني على إنفاذ القانون، ويُيّسر 
هذه العملية، سُيطل ب من الدول األعضاء االمتثال لقرارات جملس األمن والّصكوك القانونية الدولية  السليمة. وطوال

 على أساس سيادة القانون واالحرتام الكامل حلقوق اإلنسان. بىنتُ إلرهاب ا ةمواجه ومن مثًّ فإنَّ  .ذات الصلة

يد منها الدول األعضاء ابلفعل، مبا فيها )أ( يواصل املكتب تطوير التدريب واألدوات املتخّصصة اليت تستف وسوف
التدريب على مكافحة استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية؛ )ب( املساعدة يف وضع اسرتاتيجيات وطنية وقائية فّعالة 

وتيسري تدّخل اإلدعاء قبل ارتكاب  ،ملكافحة االجنذاب إىل اإلرهاب من خالل ّترمي األعمال التمهيدية حتديدا
 ةابلتشريعات الوطني ةتعلقاإلرهابّية؛ )ج( أداة متخّصصة توفر املبادئ التوجيهية واملمارسات السليمة املاألعمال 

واستجابة نظام العدالة اجلنائية لدعم ضحااي األعمال اإلرهابّية؛ )د( أفضل املمارسات واملبادئ التوجيهية يف جمال 
ومالحقة مرتكبيها قضائيا  قضااي اإلرهاباح يف التحقيق يف أساسية للنج تاو اخلاصة ابعتبارها أدي رّ تقنيات التح

دون انتهاك حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، مثل احلّق يف اخلصوصية؛ )ه( التدريب على التحقيق يف أعمال 
ة غري مع الرتكيز على االّتاهات اجلديدة لتحريك األموال ونقلها، وحتركات النقدي ،متويل اإلرهاب وحماكمة مرتكبيها

املشروعة عرب احلدود، واستخدام التكنولوجيا احلديثة، مبا فيها وسائل الدفع اجلديدة؛ )و( التدريب على فحص 
عند اليت يتعنّي األخذ هبا مسرح اجلرمية اإلرهابّية بشكل كفؤ لتحسني مجع األدلّة ومعاجلة التحدايت والتحذيرات 

سات بشأن إنشاء وحدات متخصصة ملكافحة اإلرهاب داخل التعامل مع مثل هذه احلاالت؛ )ز( أفضل املمار 
إحدى سلطات إنفاذ القانون؛ وأخريا  )ح( التدريب على منع املواد الكيميائية ذات االستخدام املزدوج، واليت متثل 

 ا لدى ارتكاب اهلجمات اإلرهابّية يف دول املنطقة.أكثر الوسائل شيوع  

مبادرات مراقبة احلدود فيما يتعلق غريه من ار مشروع االتصال بني املطارات و يف إطدعم من قدَّم ما يابإلضافة إىل 
الدول اليت اعتمدت ابلفعل تدابري تتسم ابلكفاءة يف من ربات اخلاملكتب نقل ابملقاتلني اإلرهابيني األجانب، سي
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الدول مع لك اخلربات تمشاطرة ، ومن مّث الحقتهم قضائياالتحقيق يف حاالت املقاتلني اإلرهابيني األجانب وم
تماثل مع سيادة القانون ومقرونة بتجارهبا اخلاصة ت تهااألعضاء ألجل دعم وضع اسرتاتيجيات مفّصلة حبسب حاج

 وأفضل املمارسات لديها. 

 منع استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية

التحضري هلا. وسوف يويل  قوية لتمويل األعمال اإلرهابّية والتجنيد والتدريب بل وحىتأداة  أصبحت اإلنرتنت
اإلرهابّية  لتنظيماتعلى منع سوء استخدام ا األعضاء قدرات الدول ا هبذه القضية ويبينا خاصًّ املكتب اهتمام  

اليت تشمل استخدام اإلنرتنت ومالحقة مرتكبيها قضائيا، مبا  قضااي اإلرهابلإلنرتنت، مع الرتكيز على التحقيق يف 
استخدام تقنيات التحقيق طنية واملمارسات السليمة. وسوف يتوسع نطاق التدريب على يف ذلك تبادل التجارب الو 

مفّصلة حبسب احلاجة.  ومهية املنطقة وُيكيَّف ليشمل سيناريوهات حتقيقيف  اخلاصة املتعلقة بقنوات االتصال الرقمية
استخدام تقنيات التحقيق شأن ب 2016ومن املتوّخى أن تُعقد دورة تدريبية إلكرتونية ملدة مخسة أسابيع عام 

 احملققني حبضور ومصر، والعراق واجلزائر وتونس البحرين يف سبق فيما ُعقد الذي التدريب مناخلاصة، ابالستفادة 
 .قدراهتم دعم يف سيُمعن الذي األمر ،شخصيا

 مكافحة متويل اإلرهاب

للحفاظ على املراكز اللوجيستية، والضلوع وتقدمي الدعم هلم، و  شخاصحيتاج اإلرهابيون إىل التمويل لتجنيد األ
منع اإلرهابيني من احلصول على املوارد املالية أمر حاسم للنجاح يف مكافحة خطر فإنَّ  ابلعمليات. وهكذا

اإلرهاب. ومع ذلك، تفتقر كثري من الدول األعضاء يف املنطقة إىل اأُلطر القانونية والتشغيلية واخلربات التقنية 
 حاالت متويل اإلرهاب والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائي ا. الضرورية لكشف

يعمل املكتب على النواحي القانونية ملكافحة متويل اإلرهاب، مبا يف ذلك التشجيع على التصّديق على ومن مثَّ 
تنفيذ تلك (، وكذلك 1999الصكوك القانونية العاملية ذات الصلة، خاصة االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب )

املعايري الدولية. ويستدعي هذا استعراض التشريعات احمللية لكفالة التجرمي املالئم للجرائم املتعلقة بتمويل اإلرهاب 
والصياغة التشريعية، إىل جانب تطوير قدرة مسؤويل العدالة اجلنائية واملكّلفني إبنفاذ القانون على التحقيق يف متويل 

قضائي ا والفصل فيه، وذلك من خالل تقدمي التدريب املتخصص على تقنيات التحقيق اإلرهاب ومالحقة مرتكبيه 
اخلاصة، وّتميد أصول اإلرهابيني وضبطها ومصادرهتا، وكذلك تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل يف مكافحة متويل 

 اإلرهاب.
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 مصادر بقطع املتعلقة( 2015) 2199رقم  األمن جملس قرار مبوجبالدول األعضاء  التزامات املكتب أبرزقد و 
 عملال رشةو  مثل ،املتخصصة تهأنشط من العديد يفعن داعش ( الثقايف الرتاث ومبيعات النفط عائدات) األموال

 مايوأاير/) الشيخ شرماليت عقدت يف  اإلرهاب متويل مكافحة جمال يف الدويل التعاون تعزيزبشأن  قليميةاإل
 نوفمربتشرين الثاين/) األجانب اإلرهابيني املقاتلني متويل مكافحةبشأن  قاهرةاليف  وطنيةال عملال ورشةو  ،(2015
كانون ) األجانب اإلرهابيني املقاتلني متويل مكافحةبشأن  بريوتبورشة العمل اليت عقدت و  ،(2015
 ملقاتلنيوا اإلرهاب متويل مكافحة يف املتخصصة األنشطة من لعديدالضلوع اب املقرر ومن(. 2015 ديسمرباألول/

 .ملكتبا برامج إطار يف املنطقة دوليف  األجانب اإلرهابيني

، انل املكتب الرايدة لدى تطويره أدايت تدريب مبتكرتني عن اإلرهاب ومتويل اإلرهابيني والصالت 2012يف عام 
ن الفرصة للممارسني " اللتان تتيحاالصورية احملاكمة" و"الصوري اجلنائي التحقيقابجلرائم اخلطرية ذات الصلة ومها: "

 حملاكاة احملاكمات والتحقيقات اجلنائية بناء على سيناريوهات واقعية. 

يف تنفيذ الربانمج حول مكافحة متويل اإلرهاب للمقاتلني اإلرهابيني األجانب، لدى  2015املكتب عام قد بدأ و 
 ، أمال  يف وقف التهديدات النامجة عنهم يف املنطقة.ةدول أعضاء خُمتار 

 األجانب اإلرهابيني املقاتلني اجهةمو 

 اإلرهابيني كاملقاتلني  اجلديدة، اإلرهابية التهديدات تفرضها كثرية  حتدايتأيض ا  املنطقة يف األعضاء الدول تواجه
 من طلبات تلقي وعقب. املثال سبيل على الثقايف للرتاث اإلرهابيني وتدمري الفدية، مقابل واالختطاف األجانب،

 عاممارس /آذار يف املكتب أطلق الصلة، ذات األمن وجملس العامة اجلمعية قرارات مع ومتاشيا ء،األعضا الدول
 املنطقة يف األجانب اإلرهابيني للمقاتلني اجلنائية العدالة تصّدي تدابري بشأن سنوات مخس مدهتا مبادرة 2015

ا. البلقان دول ويف (واليمن واملغرب ومصر وليبيا ولبنان والعراق واجلزائر وتونس)األردن   اجلديدة، للمبادرة وتنفيذ 
فرقة و  املديرية التنفيذية للجنة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهابو  األورويب، االحتاد مع الوثيقة ابلشراكة املكتب يعمل

 املتعلقة يةالوطن التشريعات مواءمة على العمل املبادرةهذه  ىتوخّ العمل املعنية ابلتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب. ت
 اجلنائية العدالة مسؤويل تدريب وكذلك(، 2014) 2178 األمن جملس لقرار امتثاال األجانب اإلرهابيني ابملقاتلني

 التعاون تعزيز وكذلك األجانب اإلرهابيني ابملقاتلني العالقة ذات احملددة اجلنائية العدالة جوانب مع التعامل على
 اجلرائم اليت يرتكبهاويتصّدى بناء القدرات جلوانب مثل التحقيق يف  .الصدد هذا يف اإلقليمي ودون واإلقليمي الدويل
 استخدامبحث إمكانية يو  ،القضااي اخلاصة هبم يف والفصل قضائي ا تهمومالحق األجانب نو ن اإلرهابيو املقاتل

 التحقيق تقنيات واستخدام كم،احملا  يف مقبول كدليل  األجانب اإلرهابيني املقاتلني قضااي يف االستخبارية املعلومات
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 املقاتلني سياق يف ومكافحته اإلرهاب متويل ومنع اإلنرتنت، شبكة على اإلرهابية األنشطة ملكافحة اخلاصة
  .واإلقليمي الدويل التعاون وتعزيز األجانب اإلرهابيني

 الفرعي الثالث: مكافحة الفساد واجلرائم املالية الربانمج 4-4

.  ويف هذا الصدد، رعي الثالث على مساعدة الدول األعضاء يف احلّد من الفساد يف املنطقةسريكز الربانمج الف
يف التنفيذ الكامل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد فضال عن الدورة سيساعد املكتب الدول األعضاء 

 )اسرتداد املوجودات( من االتفاقية.االستعراضية املقبلة بشأن تنفيذ الفصل الثاين )تدابري وقائية( والفصل اخلامس 

 بشكل أكثر فّعالية لنزاهةل هاتعزيز و  لفسادالسلطات الوطنية لمكافحة : 1  الناتج

العناصر اهلامة يف مكافحة انتشار الفساد هو التقليل إىل أدىن حّد من إمكانية وقوعه، وذلك عن طريق  أحد
بصفة رئيسية من خالل وضع وتنفيذ التدابري املناسبة وع بذلك وسيتم الضل .لهالكشف عن مسبباته والبيئة املواتية 

القطاع يف  لة والشفافيةءمدوانت السلوك ودعم سبل املسا إعدادالعمل على و تورط يف املمارسات الفاسدة لالرادعة ل
 .العام

وغريها من االتفاقيات  ها،تستكملاليت  ملكافحة الفساداالتفاقية العربية و  ،تضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
الوقائية، اليت إما ُتطال ب عددا من التدابري كذلك لرفع معايري النزاهة والشفافية و عددا  من التدابري اإلقليمية 

، بدءا  من حتديد اهليئات الوقائية وتبيّن سياسات فّعالة وانتهاء  آبليات اعتمادهاأو ُتشجَّع على  عتمادهااباحلكومات 
تبين  إذ أنَّ يف املنطقة. الوقائية  التدابري تلك ببعض ابلفعل الشروع مت وقداملدين. اجملتمع القطاع اخلاص و  التعاون مع

وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، واألنظمة الوطنية لإلفصاح عن املوجودات، وتضارب املصلحة ابلنسبة للموظفني 
املشرتايت العامة، ونزاهة القضاء، وتدابري منع الفساد يف العموميني، وسبل احلصول على املعلومات العاّمة، ونُظم 

عناصر هاّمة ملنع الفساد. ويتفاوت معّدل تنفيذ هذه  املدين، ومحاية املبلِّغني، أبمجعهااجملتمع القطاع اخلاص، وإشراك 
ة فيها، وتفاوت مستوى األحكام تفاوات  كبري ا فيما بني دول املنطقة، نظرا  الختالف البيئات االجتماعية واالقتصادي

النزاهة يف الرقابة و  اتأشكال مؤسسشىت القدرات املؤسسية والقدرات على إنفاذ القانون. ومن مّث سيدعم املكتب 
وضع وتعزيز هذه التدابري الوقائية اهلامة، أو أيّهما، على النحو كما سيدعم الدول األعضاء يف   ،العربيةالدول 

تحدة ملكافحة الفساد، وذلك من خالل تقدمي اخلربات والتدريب فضال عن حتسني البنية اتفاقية األمم امليف  املطلوب
، كإنشاء قواعد للبياانت ونُظم إدارة البياانت على سبيل ملكافحة الفساد الالزمة الوطنية النزاهة ملنظومة املؤسسية

على تنفيذ األحكام ذات الصلة من املثال. فضال عن ذلك، سيهدف املكتب إىل دعم املزيد من اجلهود املتمركزة 
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن نزاهة الشرطة واإلشراف عليها، إضافة إىل عمله على تعزيز الدور احملتمل 
 ملنظمات اجملتمع املدين يف زايدة الوعي وتشجيع احلمالت الوطنية.

يف سبيل   املنطقةاألعضاء يف  الدول قدرات لتعزيز ساعدةامل املكتب سيقّدم الوقائية، التدابري دعم إىل وابإلضافة
اتفاقية األمم  فّعال. وتطلبعلى حنو كشف جرائم الفساد والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائي ا والفصل فيها 

إىل  15املتحدة ملكافحة الفساد من الدول األطراف ّترمي جرائم وردت تفاصيلها يف الفصل الثالث منها )املواد من 
(. إىل جانب ذلك، يتعنّي اعتماد تدابري قانونية وتدابري أخرى إضافية لتيسري تدابري إنفاذ القانون الرامية إىل 25

 مكافحة أعمال الفساد، ومنها محاية املبلِّغني والشهود، كذلك تقنيات التحقيق اخلاصة، من مجلة أمور أخرى.

العديد من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ُحدِّدت ابلفعل ومبقتضى الدورة احلالية آللية استعراض تنفيذ 
مع املتطلبات املذكورة أعاله.  طرافمواءمة الدول األ جلألحتت الفصلني الثالث والرابع االحتياجات و  األولوايت

 دعمل )أ( عدالة جنائية أكثر قّوة للتصدي للفساد من خال تدابرييف وضع البلدان وفقا  لذلك، سيدعم املكتب 
، مبا فيها وضع اسرتاتيجيات مؤسسات مكافحة الفساد بناء؛ )ب( تدعيم ة ذات الصلةطر التشريعيتطوير األ

قدرات  دعم؛ )ج( يف كامل القطاع العام الوطنية النزاهة تعزيزو  وخطط عمل مكافحة الفساد وتنفيذها بفعالية
على االستفادة  طرافاأل)د( معاونة الدول  ؛معهاالتعامل و  الفسادإعداد قضااي على  امةالع ةابيالن أعضاءالقضاة و 

 .يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد مؤمتر الدول األطرافالذي وضعه عمل ال إطارالتنفيذ ضمن من آلية تقييم 

أكثر  ادعم  القضائية  اإلجراءات بدعمإدارة املوجودات و  السرتدادالن ظم الوطنية اجلنائية  قيام: 2 الناتج
 فعالية

  ويستطيع ،اجرائمه بعائدات التمتع على القدرة من الفاسدة األطراف حيرم وإعادهتا املسروقة املوجودات اسرتداد إنَّ 
 .مواطنيها رفاه لدعم هاة إلياجاحلأمس هي يف  أبموال احلكومات يزود أنَّ  كذلك

 ما بوضع يتعلق فيما الفساد ملكافحة املتحدة مماأل اتفاقية ملتطلبات املنطقة دول استجابت املاضية، السنوات ويف
 إنفاذ وأجهزة القضائية السلطة قدرات بناء خالل من وإعادهتا ومصادرهتا الفساد عائدات لضبط تدابري من يالئم

 .اجلنائية املسائل يف الدويل التعاون وتدعيم الصلة، ذات القانون

ودات ما يزال هزيال عرب املنطقة، أال وهو إدارة واستغالل رغم ذلك، هناك جانب واحد من جوانب اسرتداد املوج
املوجودات املتحصَّلة من اإلجرام )وليس فقط من الفساد( واملوجودات املسروقة، والتصّرف فيها، على األصعدة 

ف صرّ إدارة املوجودات واستخدامها والت هيف حسبانالتشريعية واملؤسسية والعملياتية. فأّي نظام انجح وفّعال يضع 
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أكثر متواجدة يف ا وإعادهتا، أو تقاسم املوجودات حيثما تكون غالهلفيها على املستوى احمللي، وإدارة املوجودات واست
تعاوان  دوليا . ابإلضافة إىل ذلك، حتتاج املوجودات املضبوطة إىل احلفاظ عليها وإىل هذا من والية قضائية ويتطلب 

 حدث ذلك نمنذ حلظة ضبطها وحىت مصادرهتا، وإعادهتا إوذلك بيعتها، معاملة  خمتلفة حبسب الظروف وحبسب ط
حد الشروط األساسية حىت ميكن االستجابة بفّعالية أقد يستغرق شهورا  عديدة إن  مل يكن سنوات. و األمر الذي  -

ة من اإلجرام عند تلقي طلبات من والايت قضائية أجنبية واملساعدة يف تعّقب وضبط ومصادرة املوجودات املتحصَّل
 حمددة بوضوع وشفافة نظام قانوين وعمليايت وإداري قوي، مبا يف ذلك بروتوكوالتوجود واملوجودات املسروقة، هو 

 إلدارة املوجودات على املستوى الوطين.

 كتل عن مسؤولة مركزية هيئة املوجودات إلدارة فّعال نظام أيّ  يتضمن املمارسات، وأفضل الدولية للمعايري ووفق ا
فمن  ذلك، عن فضال  . اإلدارات صعيد علىقائمة  إدارية أُطر ضمن أو مستقلة إّما تكون أن اإبمكاهن ،األعمال

 ووصف حتديد كذلك  ها،تفويضو  للهيئة القضائية الوالايت لتحديد التشريعات من يكفي ما وجودالضرورة 
 عليها واحلفاظ واملصادرة دةاجملمّ  املوجودات لصون االئتمانية املهمة)مثل  وواجباهتم املوجودات مدراء مسؤوليات
 اخلطوات كافة  اختاذ من متكنهم اليت الالزمة السلطة إىل املوجودات مدراء حيتاج كما(.  مالئم حنو على هبا والتصرف

صادرة املوجودات إلدارة الضروريةالتدابري /واإلجراءات
ُ
 اخلرباء تعيني على القدرة ذلك، يف مبا سليم، بشكل امل

 .املعايري تلك املنطقة دول معظم بعد حتقق ومل. أيّهما أو واالستثمار، املرافق وأتجري املتعاقدينو 

ابخلربات ومناذج عن أفضل املمارسات بشأن   مستعيناسيقّدم املكتب املساعدة لدول املنطقة  وعلى هذا األساس
تدريب أيض ا  ستشمل املساعدةو سية والقانونية. يدعم قدراهتا املؤسكما سبناء نُظم فّعالة إلدارة املوجودات،  كيفية 

 اجلهات املعنية.ما بني التعاون التعاون الدويل و  لتعزيزاهليئات املخصصة وتدريب موظفيها 

 فّعالة ماليةرايت تحل ئهاوإجرا األموال غسلالسلطات الوطنية ل مكافحةزايدة فعالية : 3 الناتج

تُغسل وتُنق ل حول هي نوين من أنشطة إجرامية متعّددة إىل البقاء يف اخلفاء. فمتيل األموال املتحصَّلة على حنو غري قا
شركات ومهية ووسطاء ومكاتب حتويل األموال. ومن هنا، حاز جمال منع غسل الوسائل ومنها شىت العامل ابستخدام 

ولية هاّمة، مثل اتفاقية األموال ومكافحته على اهتمام دويل ابرز يف العقود املاضية، وأصبح جزءا  من معاهدات د
، ممّا تطّلب تصنيف غسل 2000ألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية لعام ا واتفاقية 1988فيينا لعام 

االلتزام الشامل واُلملزم قانوان   2003األموال كجرمية جنائية. وابألخّص، رّسخ اعتماد اتفاقية مكافحة الفساد عام 
أوسع جمموعة ممكنة من العوائد املتعلقة ابلفساد والسعي لتطبيق جرائم غسل األموال على ل للدول بتجرمي غس

 اجلرائم األصلية.
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إحدى الوسائل األساسية للتصّدي بفاعلية للجرمية املنّظمة وتفكيك ما يتصل هبا من مجاعات هو وقف تدفقات  إنَّ 
تتبع األموال غري املشروعة وعائدات اجلرمية، والتعّرف فإنَّ  لك،املوارد املالية اليت تبقيها على الساحة. إضافة  إىل ذ

األسلحة و  شخاصعليها ومصادرهتا يساهم يف التعامل مع غريها من أشكال اجلرائم اخلطرية، كاالّتار ابأل
 واملخّدرات. 

أكثر األدوات جناحا  يف املالية هي من بني  والتحقيقات التحرايتثبت أنَّ القدرات القوية والفّعالة على إجراء  لقد
انهيك عن متويل  ملء الثغرات يف الشفافية املالية ومكافحة أنشطة غسل األموال، وابلتايل احلّد من فرص الفساد

 ،فصاحاإل، ومناذج اوسجالهت البنوك . وهناك طرق وأدوات متنوعة، كاملعلومات البنكية وقواعد بياانتاإلرهاب
 واستخبارات أدلّة تنتج كي  سليم حنو على والتحليل املعاجلة إىل حباجة ذلك، وغري املفتوحة، املصادر ومعلومات

 سبيل يف واملؤسسية القانونية قدراهتا لتدعيم كبرية  خطوات املنطقة يف األعضاء الدول مجيع اختذت هنا، ومن. صاحلة
 القوانني من اهلائل والعدد جملالا هذا يشوب الذي التعقيد وبسبب ذلك، رغم. القانونية غري املالية التحويالت تتبع

 .وفّعالة حازمة مالية ترايحت نُظم لتأسيس األعضاء الدول بوجه عديدة حتدايت هناك تظلّ  به، احمليطة واللوائح

سيدعم املكتب الدول األعضاء يف املنطقة يف تقوية قدراهتا املؤسسية والبشرية ملواجهة حتدايت تتبع عائدات اجلرمية 
مراجعة القوانني يف ا وّتميدها وضبطها ومصادرهتا. كما سيقّدم املساعدة التشريعية الالزمة، ال سّيما والتعّرف عليه

وتعزيز قدرات  يتسم ابلفّعالية اجلهات املعنيةواإلجراءات اجلنائية والرتكيز على إرساء تعاون دويل ومشرتك بني 
 .السلطات القائمة على الرقابة املالية

 غسل مكافحة إىل الرامية جهودها يف األعضاء الدولإىل  لدعمتقدمي ا أيضا اإلقليمي جالربانمواصل ي وسوف
 اجلرائم منذلك  وغري واإلرهاب، الوطنية عرب املنظمة واجلرمية ابملخدرات املشروع غري االّتار من املتأتية األموال
 مجيع يف الواردة األموال غسل مكافحة أحكام تنفيذ خالل من الدويل التعاون تعزيز مواصلة جلأل، اخلطرية

 عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية ،1988 عامفيينا ل اتفاقية مثل الصلة، ذات الدولية الصكوك
 ،يةلوطنا لتشريعاتاحبسب  ،كذلكو  الفساد، كافحةاألمم املتحدة مل واتفاقية ،هبا امللحقة والربوتوكوالت الوطنية
 تها.والي إطار يفوذلك  ومعايريها، املالية ابإلجراءات املعنية العمل لفرقة األموال بغسل املتعلقة نو ربعاأل اتالتوصي

 منع اجلرميةو  لعدالة اجلنائيةاالربانمج الفرعي الرابع:  4-5

جلنائية. لذا حتسني نُظم العدالة اإىل ، ينبغي إيالء اهتمام خاص للمتغريات األخرية اليت مّرت هبا املنطقة العربيةنظرا  
سوف ترّكز تدخالت املكتب يف إطار الربانمج الفرعي الرابع على حتسني هذه اجملاالت من أجل إرساء سيادة 

 .خاصة فيما يتعلق ابملرأة والطفلالقانون واحلكم الرشيد واالستجاابت العادلة واملنصفة للعدالة اجلنائية، 
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 اجلرمية منع جياتسرتاتيال هاوتنفيذالدول األعضاء  وضع: 1 الناتج

 مقارنة نسبيا منخفضة وقتل جرائم معدالت لديها املنطقة أنَّ  إىل والسالمة األمن بشأن العاملية اإلحصائيات تشري
خاصة يف صفوف  . ومع ذلك، تتأثر املنطقة بعوامل خطر أساسية عّدة مثل ارتفاع نسبة البطالة42املناطق بباقي

بعض البلدان تواجه حتدايت  د من البلدان عرب املنطقة. إضافة إىل ذلك، فإنّ ، والنزاعات السائدة يف العديالشباب
أفريقيا مثل  شرق الدول من بعضو سوراي سبيل املثال راهنة بسبب التدفق اهلائل لالجئني من البلدان اجملاورة، وعلى 

بفقداهنم إذ  ؛با ما يكونون مصدومنيممّا ميكن أن يؤثر سلبا  على استقرارها. فالالجئون غال ،والصومال وأثيوبيا ارتراي
لُبىن اجملتمعية، جيدون أنفسهم يف وضع غريب يفتقر إىل التنظيم، حمرومني من الفرص ابما يربطهم أبسرهم و 

االجتماعية واالقتصادية. ومن مّث ال يقدر كثري من الرجال على العمل، ممّا قد يوّلد عنفا  داخل البيوت وخارجها. 
تنشأ توترات بني الالجئني  ميكن أن  ى املوارد احملدودة يف الدول املضيفة، مبا فيها الوظائف، وبسبب املنافسة عل
 والسكان املقيمني.

 الشرطة اجملتمعية عناصر مبا فيهاالوطنية املتكاملة ملنع اجلرمية  االسرتاتيجيات

احملتملة على األفراد واجملتمع. إذ يتضح اسرتاتيجيات منع اجلرمية إىل احلّد من حدوث اجلرمية وآاثرها الضارة  ُتصمم
أيض ا  تعّززنع اجلرمية واإليقاع ابلضحااي فحسب وإمّنا متابلدليل البنّي أنَّ اسرتاتيجيات منع اجلرمية جيدة التخطيط ال 

 لنهوضاب اجلرمية ملنع والفّعالة الشاملة االسرتاتيجيات تقوم كذلك.  املستدامة التنمية يف وتساهم اجملتمعات سالمة
 الرمسي اجلنائية العدالة بنظام املرتبطة التكاليف بتقليل يتعلق فيما األمد طويلة فوائد وهلا ،كافة  املواطنني حياة بنوعية
 .43اجلرمية فيها تتسبب اليت األخرى االجتماعية التكاليف عن فضال

 ملنع متكاملة وطنية اسرتاتيجياتوتنفيذ  وضع يف أيضا الدعم املكتب سيقدم املنطقة، يف األعضاء الدول طلب لدى
 السياق، هذا ويف. اجلرمية منع وأنشطة وبرامج خطط لتنفيذ العامة السياسات جمال يف فّعالة أطر توفريل وذلك اجلرمية

 مبا العمل، جماالت وكذلك اجلذرية وأسباهبا األولوية ذات اجلرمية مشاكل حتديد يف األعضاء الدول املكتب سيساعد
 .الضحااي محاية عن فضال ،(اجلرم ارتكاب معاودة) العود ومنع الظرفية اجلرمية ومنع االجتماعية اجلرمية منع ذلك يف

حبسب خصوصية   للشرطة اجملتمعية عمل خطط وضع يف األعضاء الدول ملساعدة اخلربات املكتب ميتلك كذلك
 واألمن السالمة ملكية تكفل فهي. اجلرمية ومنع للفوضى للتصّدي فّعالية الطرق أكثر من واحدة تعترب اليتكل بلد و 

                                                           
42 

http://www.academia.edu/3555277/Planning_and_Designing_Urban_Space_Community_and_Crime_Preve

ntion_ The_Case_of_Arab_Countries 

 .13\2002رقم  املتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار اجلرمية، ملكافحة التوجيهية املبادئ 43
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. املختلطة اجملتمعات يف خاصة أمهية هلا واليت اخلدمات، هذه تقدمي يف شريكا اجملتمع جعل خالل من والعدالة
 املعلومات على القائمة الشرطية األعمال حتسني ألجل املعلومات جلمع أداة تكون أن فبإمكاهنا ذلك، على وعالوة

 أيضا للمكتب وميكن. جيد بشكل تعمل رقابة آليات وجود شريطة اجلنائية التحقيقات تسهيل ابلتايلو  االستخبارية
 سلوك لقواعد املتحدة األمم مدونة من الصلة ذات األحكام تنفيذ يف الطلب، عند األعضاء، الدول جهود دعم

 منع معايري من وغريها النارية واألسلحة القوة استخدام بشأن األساسية واملبادئ القوانني إبنفاذ املكلفني املهنيني
 44.الصلة ذات اجلرمية

 الشباب على ترّكز اليت احمللية اجلرمية منع مبادرات

ميكن  الذي العنيف للسلوك اخلطر عوامل من للحدّ  التعليمية ألوساطل املساعدة املكتب سيقّدم فلسطني، يف بدءا  
 .الشباب صفوف يف الصحّية املعيشة وأمناط احلياتية هاراتامل تنمية وسيعّزز كما  اجلرمية، إىل يُفضيأن  

 يتعرفوا حىت واأُلسر املدارس ومستشاري املعلمني مهارات تنمية على التعليمية األوساط يف اجلرمية منع يُركز وسوف
 الرايضية طةاألنش ومنها األنشطة، رعاية وعلى معهم، ويتعاملوا اخلطرة احلاالت من املبكرة املراحل يف الطالب على
 موظفو سُيدرَّب مثّ  ومن. العصاابت مع والتوّرط واملخّدرات ابجلرمية املتعلقة اخلطر عوامل مواجهة على القدرة لبناء

 وستقّدم مواجهتها، وكيفية والعنف اجلرمية يف الشباب فيها يتورط رمبا اليت احلاالت على لتعرفا وسائل على املدرسة
 إىل الشارع من والعنف واجلرمية املخّدرات أتثري امتداد من حتدّ  سياسات وضع يف واجلامعات للمدارس املساعدة
 .آمنة تعليمية بيئة توفري بغية السياسات تلك إنفاذ ويف املدارس

استقصاءات عن السالمة املساعدة يف بشأن منع اجلرمية، مبا يف ذلك  اإلسرتاتيجيةعن ذلك، سُتسدى املشورة  فضال  
اي. وسيوفَّر الدعم ملنظمات اجملتمع املدين اليت تعمل يف جمال منع اجلرمية هبدف زايدة املعرفة العامة الضحا إيذاء عنو 

، ّتنبا  للتكرار، ومن أجل االستفادة من العرب كافة  بشأن ما ميكن القيام به يف هذا اجملال، من أجل مجع اجلهود
دورا  هاما  يف هذا املسعى، فضال  عن تشجيع التنسيق ما اإلعالمية  تاملستقاة. وسوف تلعب أنشطة التوعية واحلمال

 بني الوزارات يف وضع اسرتاتيجيات منع اجلرمية وتنفيذها.

 السوريني الالجئني أبزمة املتأثرة اجملتمعات يف اجملتمعي األمن

ولكن  والعنف، السرقات وتشيع السيطرة، عن الالجئني خميمات داخل املعيشة ظروف جرّاء اإلحباط خيرج ما كثريا  
أمر  املخّيمات إىل لتنظيمات اإلجراميةا حىت أو املسّجلني غري األشخاص تسّلل أنّ  كما.  عقاب دون غالبا   تنتهي

                                                           
لعام  (التوجيهية الرايض مبادئ) األحداث جنوح ملنع التوجيهية املتحدة األمم مبادئو  ، 2002لعام  اجلرمية ملنع التوجيهية املبادئ 44

 .1995لعام  احلضرية املناطق يف اجلرمية من للوقاية التوجيهية واملبادئ ،1990
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 اجلنسي واالستغالل اجلنس جمال يف القسري والعمل شخاصابألاالّّتار  خماطر من النزوح ويفاقم. بالغال لقلقمثري ل
 الالجئني صفوف يف ُرصدت وكذلك. وبناات  على حّد سواء بنين ا ،واألطفال خاص الشاابت بشكل له تتعّرض الذي

  االجتماعي القائم على النوعالعنف و  اجلنسي والعنف األطفال، عمالة حوادث املخيمات غري ويف املخيمات يف
 .البقاء أجل من اجلنسممارسة و  األسري، والعنف املبّكر، والزواج القسري الزواجك

طة بكثري من تلك احلوادث، ولكن جرى التعامل معها من خالل وساطة اجملتمع نفسه. وحىت لو خُتط ر الشر  مل
أُبلغت عنها، فغالبا  ما تفتقر الشرطة إىل القدرة على تقدمي املساعدة املالئمة وتوفري ظروف معيشة آمنة وسليمة 

تقار ضباط الشرطة للقدرة على بناء الثقة مع احلضور احملدود للشرطة، وافمن مثَّ فإّن ضني للخطر. و للضحااي واملعرَّ 
كذلك هناك و مثّة حاجة ُملّحة لنُـُهج شرطية موّجهة حلّل املشكالت وقائمة على أساس جمتمعي، يعين أّن الالجئني، 

وسيلة فّعالة  الشرطة اجملتمعيةتعترب كما ورد سلف ا، حاجة إىل استجاابت مالئمة تتصّدى للعنف ضد املرأة والطفل. و 
 تكفل أهنا كما.  القائمة على رد الفعل ّتاه األحداثو  التقليدية النُـُهجمنع اجلرمية عوضا عن لتصّدي للبالبل و ل

 اجملتمعات يف خاصة أمهية هلا اليت اخلدمات، تلك تقدمي يف شريكا   اجملتمع جعل خالل من والعدالة واألمن السالمة
 املعلومات، جبمع يتعلق فيما الفرعي، الربانمج هذا من 5 ابلناتج اجملال هذا يف النشاطات ربط وابإلمكان. املختلطة

 االستخبارية املعلومات على املعتمدة الشرطة ألعمال املعلومات جلمع أداة تكون أن للشرطة اجملتمعية ميكن حيث
 .فّعالية أكثر جنائية ولتحقيقات

فضال عن  ،األردن يف الزعرتي خميم يف العاملة شرطةال لوحدات املكتب قّدمها اليت السابقة املساعدة من وابالستفادة
مبادرات إصالح الشرطة طويلة األمد األخرى مثل تلك اليت يقدمها يف جمال عدالة األطفال وتعزيز االستجاابت 

 طيةالشر  ممارساهتا وتكييف اجملتمعية السالمة تعزيز يف املعنية البلدان سيساعد فهوالشرطية الفعالة للعنف ضد املرأة، 
 وإربد عمان)يف  األردن من دءا  بِ  منتقاة،مضيفة  حملية جمتمعات يف عنه انهيك وحوهلا، الالجئني خمّيمات يف

 حلمايةاملوّجه حنو حّل املشاكل، و  يللعمل الشرط خاص اهتمام يُوىل وسوف(. والبقاع البالد)مشال  ولبنان( واملفرق
 ذلك، إىل إضافة. شخاصابألاالّّتار كذلك و النوع االجتماعي القائم على و  اجلنسي العنف ومنع والطفل املرأة

 أجهزة فيها مبا ،األجهزة احلكومية وغري احلكومية بني ما الشراكاتو  الراهنة الشرطية القدرات املكتب سوف يدعم
 الكافية ملساعدةوا واجلرمية للعنف الفّعال املنع لكفالة اجملتمع وممثلي ،العامة اخلدمات تقدمي وجهات القانون، إنفاذ

 .ومحايتهم للضحااي

 على األطفاللعدالة  وصولال سبل إاتحة من هانتكّ  اجلنائية العدالة ن ظمل ةز عز  القدرات امل: 2  الناتج
 له والتصّدي ضّدهم العنف ومنع أفضل حنو
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نائية على التعامل على تدعيم القدرات التشريعية واملؤسسية والبشرية ملؤسسات العدالة اجل 2سوف يرّكز الناتج 
إبنصاف وإنسانية مع األطفال يف اتصال مع نظام العدالة )أي  األطفال ضحااي اجلرمية والشهود عليها وكذلك 

 ( وعلى تعزيز التدابري الفعالة ملنع العنف ضد األطفال والتصّدي له.األطفال املتهمني ابنتهاك القانون

 طفالأنظمة عدالة متخصصة لألامتالك على البلدان قانونية اتفاقية حقوق الطفل وغريها من الصكوك ال حتث
العامة واملمارسات، ويف  اتومصلحته الفضلى يف صميم التشريعات والسياس تهكرامصون  تراعي الطفل حبيث تضع 

إعادة أتهيلهم وإعادة دجمهم يف اجملتمع. وبعد تصديق كما تعزز ز اإلحساس ابلقيمة لدى األطفال  ذات الوقت تعزّ 
على اتفاقية حقوق الطفل، سّنت معظم تلك الدول أو اقرتحت سّن قوانني حتمي يف املنطقة األعضاء دول اليع مج

قوانني طفل شاملة مجعت فيها  األعضاء الطفل من العنف واإلساءة واإلمهال واالستغالل. ووضعت عدد من الدول
غرة واسعة تتعلق بـاإلدارة ما بني تلك املعايري الدولية هناك ث ترغم ذلك، ما زالو . األطفالاألحكام القانونية حلماية 

 يتحملوا نَّ وعليهم أ ،مل حقوقهمهتوهي وتنفيذها. ويف أغلب األحوال، يواصل األطفال رؤية القوانني واملؤسسات 
 األطفال من طبقات ضعيفة اقتصاداي  فإنَّ  ل هبم ومتعن يف وصمهم وهتميشهم. وبشكل خاص،عقوابت قاسية تُنكِّ 

عقلية أو يتعاطون مواد اإلدمان، جيدون الصحة المشكالت من ممّن تركوا دايرهم بسبب العنف، ومن يعانون 
 أنفسهم يف خطر ابلغ.

األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على  اسرتاتيجياتمؤخر ا صّك معياري دويل جديد أال وهو  اُعتمد
 الذي الرئيسي ابلدور الدويل اجملتمع سّلم االعتماد وهبذارمية والعدالة اجلنائية.  العنف ضد األطفال يف جمال منع اجل

 يف البلدان ملساعدة الوالية املكتب إىل توُأسند له والتصّدي األطفال ضد العنف منع يف اجلنائية العدالة نظام يلعبه
 .45األطفال عدالة تعزيز ىلإ الرامية الدولية والقواعد املعايري من اجلديدة اجملموعة هذه تنفيذ

مكّوانت وطنية وإقليمية. ورغم أوجه  األطفالاملنطقة يف جمال عدالة  ستشمل املساعدة اليت يقدمها املكتب لدول
 كلّ ضع  أن تدولة خصائصها النابعة من ثقافتها، وعليه ال بّد من  الشبه يف التحدايت بوجه املنطقة، إال أن لكلّ 

. ومن مّث سيساعد املكتب دول احتياجاهتاخصيصا  حبسب  األطفالوطنية بشأن عدالة خطط العمل البنفسها  ةدول
 ؛ ال سّيما العدالة اجلنائية للطفلقدرات املؤسسات تعزيز حتديث القوانني والسياسات؛ )ب( وضع أو املنطقة يف )أ( 

تعزيز اجلرمية والشهود عليها؛ )د(  )ج( بناء القدرات والتدريب والتوعية، مبا يف ذلك التوعية حبقوق األطفال ضحااي
بني سلطات إنفاذ القانون والعدالة والقطاع االجتماعي واجلهات الفاعلة احلكومية منها وغري ما آليات التنسيق 

                                                           
 .2014كانون األول/ديسمرب   18، امللحق، بتاريخ A/RES/69/194قرار اجلمعية العامة رقم  45

https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A_RES_69_194_AR.pdf
https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A_RES_69_194_AR.pdf
https://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A_RES_69_194_AR.pdf
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 نزاع يف لألطفال التصاحلية العدالة برامج وتنفيذ للسجن بدائلوضع  على خاص بشكل الرتكيزنصب سيو  احلكومية.
 .القانون مع

 والتخطيط األطفال وعدالة العنف منع سياسات وضع من ء اد  بِ  القدرات بناء جمال يف ابخلربة املكتب ويتمتع
 ملبادئ الكامل االحرتام مع مرتكبيه ومعاقبة ومراقبته األطفال ضد العنف يف التحقيق وكذلك هلا، االسرتاتيجي

 واملكتب. ذلك إىل وما العامة، اخلدمات إدارةو  وتدعيمها، املؤسسات وتقييم الطفل، حقوق ومعايري القانون سيادة
 التكلفة جمدية وأدوات أساليب وتصميم بنياملدرِّ  تدريب تقدميعلى و  التدريبية، واألدلّة املناهج تطوير علىأيض ا  قادر

 .املطلوبة التدريب ألنشطة

 القانونية اخلدمات تقدميض ا أي األطفال عدالة جمال يف األعضاء للدول املكتب يقدمها اليت املساعدة تشمل وسوف
اسرتاتيجيات  " مع الوطنية والسياسات والتنظيمية القانونية األطر مواءمة أجل من االستشارية اخلدمات من وغريها

 ".األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية

ألجل )أ( تقاسم أفضل املمارسات واالستفادة منها؛ األعضاء  الدول املكتب سيساعد إلقليمي،ا الصعيد وعلى
)ب( االستفادة من اخلربات اإلقليمية وإنشاء جمموعة من اخلرباء اإلقليميني؛ )ج( تبادل األدوات واألدلّة؛ )د( إنشاء 

 دعم تنفيذ نُظم عدالة مراعية للطفل.ت ةقليميج إمنرب للحوار ما بني شىت املمارسني يف املنطقة؛ )هـ( أتسيس هنُ 

ملكافحة  اجلنائية لعدالةمعزّزة ل تصّدي وتدابري اجلنسني بني للفوارق مراعية جنائية عدالة نظم: 3 الناتج
 املرأة ضد لعنفا

لدول نظام العدالة اجلنائية للفوارق بني اجلنسني من خالل دعم قدرات امراعاة على تعزيز  3سوف يرّكز الناتج 
لتعامل بفاعلية وإنسانية مع ظاهرة العنف ضد املرأة، وكذلك إيالء على ااألعضاء التشريعية واملؤسسية والبشرية 

االسرتاتيجيات  كونتاألولوية للجوء إىل التدابري غري االحتجازية للجاحنات وحتسني معاملة السجينات. وسوف 
وقواعد األمم املتحدة ملعاملة السجينات والتدابري  46العنف ضد املرأة النموذجية والتدابري العملية احملّدثة للقضاء على

 مبثابة املرتكز املعياري للمساعدة اليت يقّدمها املكتب. 47غري االحتجازية للمجرمات )قواعد ابنكوك(

                                                           
 ضد للعنف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع تدابري تعزيز - 2010 ديسمربكانون األول/  21، امللحق. 228\65قرار اجلمعية العامة  46

 .املرأة
 التدابريو  السجينات ملعاملة املتحدة األمم قواعد - 2010 ديسمربكانون األول/  21، امللحق. 229\65قرار اجلمعية العامة  47
 .(ابنكوك قواعد) للمجرمات االحتجازية غري

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_299_Arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_299_Arabic.pdf
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 العربيةالدول  ، أولت بعضاملتغريات يف املنطقةا يف املنطقة. ويف أعقاب  كبري  ما ب رِح العنف ضد املرأة يفرض حتداي  
يف هذا امليدان. قة عالوإجرائية ذات دة من العنف ضد املرأة، فحدثت تطورات تشريعية اهتماما متزايدا ألشكال حمدّ 

من شرطة وسلطة قضائية  -طراف الفاعلة يف نظام العدالة اجلنائية ما انفكت خمتلف األف .ومع ذلك، تظّل العقبات
للمسؤولني الذين يتعاملون مع هذه  السلبيةلعنف. وعليه، تُفضي املواقف ل نالنساء الالئي تعرضختذل  -وحماكم 

احلاالت فضال عن اخلدمات اليت حباجة إىل التطوير إىل قّلة اإلبالغ عن حاالت العنف ضد املرأة وابلتايل متّر دون 
ة عالية من الضحااي ممن عقاب. ومن مّث هناك نقص كبري يف الثقة يف مؤسسات العدالة اجلنائية، وكذلك هناك نسب

 .هذه االحتياجات م ابحتياجاهتن إىل املساعدة واحلماية والتعويض وال تُلّب ال ُيسلَّ 

قوانني تتصدى للعنف ضد املرأة. لكن املضي ُقدما صوب يف شىت أرجاء العامل دولة  160يف الوقت الراهن، متتلك 
حمدودا للغاية يف املنطقة. وكثريا ما تُنتهك النساء االجتماعي  القائم على النوعللحماية من العنف  شامل طار قانوينإ

اللوايت تتعرضن للعنف مرتني: املرة األوىل حني يقعن ضحااي للعنف، واملرة الثانية حني يلتمسن، وال جيدن، العدالة 
املرأة منخفضا،  ما يكون معّدل احملاكمات والعقوابت حبق مرتكيب العنف ضد 48واخلدمات اليت هي حّق هلن. وكثريا

 قصرية وخمففة. اولـّما حُياسب اجملرمون، فهم يُعاق بون عن جرائم بسيطة وتصدر حبقهم أحكام

سوف يدعم املكتب الدول األعضاء يف جهودها ومبادراهتا ملنع العنف ضد املرأة والتصّدي له، خاصة من خالل 
ك املساعدة التشريعية واملشورة القانونية هبدف تعزيز األنظمة . وسيقّدم كذلتدابري تصّديهاتقوية نُظم العدالة اجلنائية و 

القانونية من أجل منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه وكذلك مناهضة إفالت مرتكيب جرائم العنف ضد املرأة من 
لى العدالة والدعم القانوين. ابإلضافة إىل ذلك، فهو عصول الضحااي حالعقاب، انهيك عن دعم إاتحة سبل 

يدعم مجع املعلومات ذات الصلة وحتليلها، مبا فيها تنفيذ الدراسات االستقصائية، خاصة االستقصاءات عن س
اإليذاء والعنف ضد املرأة. وسريكز املكتب على تعزيز التدابري الوطنية الرامية ملساعدة ومحاية ضحااي العنف ضد املرأة 

عنيني على االستجاابت الفّعالة، مبا فيها املعاملة السليمة والشهود عليه، وتدريب مسؤويل العدالة اجلنائية امل
للضحااي. ويف هذا الشأن، إبمكان منظمات اجملتمع املدين لعب دور حموري نظرا  خلربهتا على أرض الواقع يف 

ة لسياسات واالسرتاتيجيات الوطنية ملنع اجلرميامساعدة الضحااي.  ابإلضافة إىل ذلك، سوف ّتري مراجعة وتعديل 
 ما يقتضي األمر.لّ يف جمال العنف ضد املرأة، ك

 يف تُلّب  ال ما غالبا اليتللسجينات االجتماعي  املبنية على النوع حتياجاتالا تلبيةل املساعدة املكتب سيقّدم وكذلك
املشورة يف و التشريعية ويف هذا الصدد، سيقّدم املكتب املساعدة  49.للرجال بُنيت اليت والسجون اجلنائية العدالة نظم

                                                           
48 brochure.pdf-mena-life-public-in-http://www.oecd.org/mena/governance/women 
 2014 عام املكتب عن الصادر والسجن املرأة عن الكتيب من الثانية الطبعة إىل انظر  49

http://www.oecd.org/mena/governance/women-in-public-life-mena-brochure.pdf
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التنسيق وتطوير أيض ا  جمال السياسات العامة ملواءمة التشريعات واملمارسات الوطنية مع قواعد ابنكوك. وسيدعم
 فهم القدرات واملهارات املتخصصة لدى إدارات السجون واملهنيني العاملني يف جمال العدالة اجلنائية لتمكينهم من

عالوة على ذلك، سيقّدم املكتب املساعدة لبلدان  احتياجاهتن اخلاصة. وابلتايل تلبيةالسجينات اجلاحنات و وضع 
وقد أظهرت األحباث يف خمتلف بلدان املنطقة  .عنها اإلفراج وبعد سجنها أثناء املرأة ضداملنطقة يف منع العنف 

 .50نمقارنة ابلنساء خارج السجو  ه نسبة عاليةتعّرض امرأة من بني كّل امرأتني يف السجن للعنف، وهذ

 سبل احلصول على املساعدة القانونيةالسلطات الوطنية ل عزيزت: 4 الناتج

 لنظم واملؤسسية التشريعية القدرات تعزيز خالل من 51القانونية املساعدة على احلصولسبل  تعزيز على 4 تجاالن ركزي
 .الضعفاء للسكان ماسيّ  وال ف،انصيتسم ابإلو إليه  لوصوليسهل ا قانونية مساعدة نظام توفريعلى  اجلنائية العدالة

 يةالوالفعّ  ةواإلنسانيف انصتسم ابإلامل اجلنائية العدالة نظامل أساسي عنصر هو القانونية املساعدة على احلصول
 مبا األخرى، األساسية للحقوق ساساأل رسيي القانونية املساعدة على احلصولف. القانون سيادة أساس على مائالقو 
. اجلنائية العدالة عملية يفالشعب  وثقة األساسي اإلنصاف لكفالة ةمّ اه ضمانةهو و  عادلة، حماكمة يف احلقّ  هافي
 14 املادة تنصّ  اخلصوص، وجه علىو اجلنائية. يف القضااي سّلم ابحلق يف املساعدة القانونية ت ةالدولي ةالقانوني طراأل
 عن عا دفال جنائية جبرمية متهم شخص أي قّ ه من حأن على 52والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد من

 على احلصول بشأن التوجيهية ومبادئها املتحدة األمم مبادئكما أنَّ .  القانونية املساعدة خالل من نفسها أو نفسه
 لىع صولاحل فرص نطاق توسيع أمهية عكست مؤخرا عتمدتاُ  اليت 53اجلنائية العدالة نظم يف القانونية املساعدة
 احلصول تعزيزبغية  وطنية وتدابري جهود بذل على األعضاء الدول وتشجع العامل، أحناء مجيع يف قانونيةال املساعدة

 .اجلنائية العدالة نظم يف القانونية املساعدة على

 يف القانونية املساعدة على احلصول وتشجيع تعزيزيف  األعضاء لدولل ساعدةامل املكتبسيقّدم  الصدد، هذا ويف
 تشريعاهتا استعراض يف األعضاء الدول ساعدهو سيف اخلصوص، وجه علىو . اخلاصة هبا اجلنائية ةالعدال مظُ نُ 

                                                           
 2014نتائج دراسة استقصائية من األردن وتونس،  "من هّن السجينات؟" ،اجلنائي لإلصالح الدولية املنظمة 50
أو  املعتقلنيأو  احملتجزين لألشخاص الدولة نفقة علىالقانوين  والتمثيلالقانونية  واملساعدة املشورة تقدميتعين  "القانونية املساعدة" 51
دانني أو نيتهمامل أو هبم شتبهأو امل نينو سجامل

ُ
 ةاملساعد وتشمل. اجلنائية العدالة إجراءات يف والشهود وللضحااي جنائية جبرمية امل

 البديلة املنازعات تسوية آليات ذلك يف مبا اخلدمات من وغريها القانونية املعلومات لىع صولواحل القانوين، ثقيفالت القانونية
 .التصاحلية العدالة وعمليات
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 عن ذلك يف مباأيّهما،  أو القانونية، املساعدة على احلصول خبصوص الوطنية ااسرتاتيجياهتكذلك و  القائمة وسياساهتا
. القدرات بناءإىل  حتياجاتاالو  اإلصالح أولوايت حتديد هبدف القانونية املساعدة لنظام تقييمات إجراء طريق

 املساعدة وسياسات تشريعاتوضع  يفالعامة  السياساتو  اتعيشر تال واضعي إىل املساعدة املكتب قدميسو 
 ومبادئها املتحدة األمم مبادئشاملة   الصلة، ذات الدولية واملعايري القواعد مع يتماشى مبا هاتعديل أو القانونية

 وتقدمي تطوير يف يساعدسكما أن املكتب .  اجلنائية العدالة نظم يف القانونية املساعدة على صولاحل بشأن التوجيهية
 54،القانونية املساعدة يمقدّ سّيما م ال ،الصلة ذات الفاعلة اجلنائية العدالة جلهات القدرات وبناء التدريب أنشطة

 املسؤولة السلطات ساعدهو سيف ذلك، على وعالوة .القانون إبنفاذ املكلفني واملوظفني العامني واملدعني والقضاة
 خاص بشكل الرتكيز مع ،السكان بنيفيما  قوقحلاب الوعيإذكاء و  املعرفة زايدةعلى  القانونيةة املساعد إيصال عن

 .القانونية املساعدة يف حلقاب وعيال على

 تعاوان أكثر فعالية : تعاون مؤسسات العدالة والشرطة5 الناتج

نظام عدالة جنائية وإجراءات خاصة هبا. غري أنّه ميكن حتديد نوعني من األنظمة يف املنطقة: عربية ولة متتلك كل د
( بلدان متتلك فيها النيابة العامة أو جهاز إنفاذ القانون سلطات حتّري إلقامة قضية ُتسّلم بعد ذلك إىل قاض  )أ

دان يقود فيها قاضي التحقيقات التحقيق الذي جيريه جهاز ( وبل)بيتناوهلا أثناء مرحلة احملاكمة يف قاعة احملكمة؛ 
قانون ولرمبا يكون للنيابة العامة سلطة طلب مجع أدلّة إضافية قبل إحالة القضية إىل احملكمة. وبغض النظر إنفاذ ال

علة يف جمال ، فالتحدي الشائع هو تنفيذ تعاون فّعال بني اجلهات الفاعربية دولةكّل عن نظام العدالة الذي تتبناه  
 إنفاذ القانون والعدالة.

اإلرهابّية، ومن مّث تتخطى ضبط السلع غري  لتنظيماتهتدف إىل تفكيك مجاعات اجلرمية املنّظمة أو اومبا أن البلدان 
. لكن ال ميكن جناح ةفّعال حتقيقات متعمقةسيستدعي األمر إّن ؛ فاجملرمني األقل خطورةاملشروعة واعتقال 

 عمقة دون التعاون الفّعال املشرتك بني مؤسسات إنفاذ القانون والنيابة العامة )و/أو قضاة التحقيق(.التحقيقات املت

واإلرهاب والفساد وغسل األموال ومتويل االّّتار  وابالستفادة من تدابري التدّخل يف جماالت مراقبة احلدود ومكافحة
اقات والعقبات اليت تعرقل التعاون الفّعال ما بني اإلرهاب، سيوظف املكتب خرباته يف التحقيق لتحديد االختن

رمبا يتطلب ذلك )أ( تقييم اإلجراءات اجلنائية احلالية، وال سّيما هبدف توضيح األدوار و أجهزة الشرطة والعدالة. 
)ملسؤويل الشرطة والعدالة( أثناء التدريبات؛ )ج( تبادل أفضل م انتظابواملسؤوليات؛ )ب( احلضور املشرتك 
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ارسات اليت لوحظت داخل املنطقة وخارجها؛ )د( إجراء تدريب واسع النطاق تتم فيه توعية القائمني على إنفاذ املم
القانون )وعادة ما يكون عددهم أكرب من مسؤويل العدالة( أبفضل طرق إجراء حتقيق متعمق واملسامهة يف تغيري 

صال وتبادل املعلومات ما بني مؤسسات العدالة ليات الربط واالتآ؛ )ه( دعم التحّيزات واملنافسات املؤسسية
 .والشرطة

: أنظمة سجون تعمل وفقا  ملعايري األمم املتحدة وقواعدها وتساهم بفاعلية يف احلّد من العود 6 الناتج
 للجرمية والتصّدي للتطرف العنيف يف السجون

 140بلغ معّدل متوسط شغل السجون يتزايد عدد نزالء السجون، سواء على مستوى العامل أو يف املنطقة، حيث ي
اهتمام ما يكفي من ترّكز غالبية إدارات السجون يف املنطقة على التأمني والسالمة والنظام، وال تويل و . 55يف املائة

، وكذلك بربامج إعادة إدماج على بيئة السجنبربامج إعادة التأهيل، رغم النفع الكبري الذي تعود به تلك الربامج 
عّرض وي، ألعضاء اجملتمع الضعيفنيال سّيما يف اجملتمع. وميّثل اكتظاظ السجون حتداي  يف املنطقة،  نزالء السجون

والتغذية وخدمات الصحة والرعاية، فضال عن أنشطة الصحي وكذلك الصرف  أصالللخطر بنيتها التحتية الضعيفة 
 هو انتهاك حلقوق اإلنسان. اكتظاظ السجون يف حّد ذاتهفإّن  ،ابالضافة اىل ذلكوبرامج السجناء. 

األثر على أمن وسالمة الذي له ابلغ الشديد  كتظاظاال من املنطقة يف  الوطنية سجونال نظمالعديد من ضرر تت
جون وعلى أحوال السجون انهيك عن صحة النزالء البدنية والعقلية، مبا يف ذلك انتشار األمراض املعدية.  ويف الس

 على واألمن النظام على احلفاظ حنو اكبري   ميال تركيزها ليحتو  ىلإ اأيض  السجون  حاالت االكتظاظ، متيل إدارات
 وقواعد أحكام تطبيق يف األساسية العقبات إحدى السجون اكتظاظ يشكلومن مّث . أتهيلي نهجل هاتنفيذ حساب

 تهمكرام  مع يتماشى امب السجناء معاملةالرئيسي يف  متطلبهاو  السجناء ملعاملة الدنيا النموذجية املتحدة األمم
 أنظمةاالفتقار إىل  إىل املنطقة يف الوطنية السجون نظميل متما  عادة ذلك، على وعالوة. كبشر  وقيمتهم لةاملتأصّ 
 ال فردية،ال للحاالت سليمةال املتابعة من كبري  بشكل ضقوّ ي( أ)ووجه القصور هذا  - السجناء اتملف دارةإل دقيقة

 لديه( ج) فـأنّ  وابلتايل ؛أمرا عسريا الفرديةاإلدانة  ططاملستمر خل تنفيذال منجيعل ( ب) بوسني احتياطا؛حملا ماسيّ 
 يف دارةمتعلق أما اإل ماه حتد  مثّة و . إىل اجلرمية والعود السجون اكتظاظ معدالت على سلبا ؤثري أن على القدرة

 من واليت ول،عند الدخ الطبية، الفحوص ذلك يف مبا ،افيةالو  غري والتصنيف التقييم إجراءاتمثل يف يت السجون
 برامج ذلك يف مبا ،يَّمة بشكل فردياملق واالحتياجات املخاطر مع ىشاتمللنزالء ي سجن نظام صيصكفالة خت  شأهنا
 .املطاف هناية يف اجملتمع يف إدماجهم إلعادةحبسب االحتياجات من شأهنا هتيئتهم  مصممة أتهيل إعادة
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اكتظاظ السجون، لكّنه ميثل مشكلة يف حّد ذاته، وهو احلبس االحتياطي لفرتات  عامل آخر يساهم يف وهناك
يف  70يف املائة وإىل  50حوايل  ا  طويلة، وهو أمر شائع يف املنطقة، إذ يصل املعّدل اإلقليمي للمحبوسني احتياطي

احلصول  صعوبةئية، إىل جانب املائة يف بعض الدول. من اجلائز أن يُعزى جزء من املشكلة إىل البريوقراطية القضا
العقوابت غري االحتجازية. ابإلضافة إىل ذلك، على مدار السنوات العشر استخدام على املساعدة القانونية و 

حبق مرتكيب اجلرائم حىت البسيطة أو غري العنيفة منها،  األخرية، حتول االّتاه حنو إصدار أحكام أّشد وأطول جزاء  
تحويل أو االستفادة من العقوابت غري االحتجازية اجملتمعية، مثل التحذيرات أو الغرامات بدال  من االعتماد على ال

ُجدد ، ال سّيما ابلنسبة ملن هم يف الغالب أو األحكام مع وقف التنفيذ أو خدمة اجملتمع أو تدابري العدالة التصاحلية
 .نسبيا  يف نظام العدالة

 لتطرف العنيف املؤدي لإلرهابطرية مثل اجلرمية املنّظمة واجلرائم املتعلقة ابإّن تنامي عدد السجناء املدانني جبرائم خ
أحباث قائمة على البياانت فإّن ما يتاح من  نسبيا، جديدة لظاهرةولكون هذه المنطقة. ليشكل حتداي  جديدا  نسبيا  

ثر أتثريا  ابلغا  على أنظمة . على أيّة حال، فهي تؤ حمدودة السياسات صنع أو االّتاهات حتليل لدعمالتجريبية 
 أعداد املقاتلني اإلرهابيني األجانب املعتقلني أو املدانني.يف صفوف نزالئها السجون اليت، على سبيل املثال، تزداد 

اليت تكفل إدخال  التدخالتسيساعد املكتب دول املنطقة يف مواجهة التحدايت املذكورة أعاله من خالل تعزيز 
املساعدة التقنية لصناع تقدمي  قوق اإلنسان ضمن نُظم العدالة اجلنائية. وبناء عليه، بوسع املكتباملعايري الدولية وح

سجوهنم، على سبيل املثال يف ة يدار اإل جراءاتاإلبينما هم يعّدون  االسياسات العامة وإدارات السجون وموظفيه
 إدارة إجراءاتو إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج نُظم التصنيف ونُظم إدارة بياانت النزالء وتقييم املخاطر وبرامج 

على أفضل املمارسات املعرتف  التدخالتمع احلرص على بناء تلك وتدريب املوظفني وغري ذلك، ون األمنية ؤ الش
 .هبا دوليا وإقليميا للحصول على نتائج أفضل

 اإلنذار فيها مبا التصنيف، نُظم تطوير)ب(  ورصدها؛ النزالء بياانت إدارة نُظم حتسني)أ( قد تشمل التدخالت و 
آليات  تعزيز)د(  والتصليح؛ التجديدمن خالل  فيها مبا السجون، يف التحتية البىن دعم)ج(  ابلراديكالية؛ املبكر

 واإلدماج التأهيل إعادة برامج لوضع الدعم تقدمي)هـ(  السجون؛ لتفتيش مستقلة آليات تطويرو الرقابة القائمة 
 التشريعات جمال يف والدعم – األسواق إىل والوصول للدخل املدرّة األنشطة فيها مبا – أليّهما أو فيها، وللتوسع

 العدالة أجهزة بني التنسيق دعم( و) ؛ ، وحث الدول على تنفيذ الصكوك اخلاصة بذلكوتعزيز تنفيذ التدابري البديلة
على  وموظفيها املعنية للمؤسسات والتدريب دراتالق بناء املكتب سيقّدم ذلك، عن فضال  . املدين واجملتمع اجلنائية

للحبس والعدالة التصاحلية، وذلك ملعاجلة  مبا يف ذلك التدابري البديلة السجون إبصالح متصلة متنوعة موضوعات
 .السجن علىاالعتماد املفرط 



58 
 

املتعلقة  والرعاية والعالج ،املخدرات تعاطي من الوقاية الربانمج الفرعي اخلامس:  4-6
والرعاية  اإليدز/من فريوس نقص املناعة البشرية والوقاية املخدرات تعاطي ضطراابتاب

 به املتعلقة

املكتب على تعزيز الوقاية من تعاطي املخّدرات وكذلك املعاجلة الشاملة  سريكز اخلامس، الفرعي الربانمج إطار يف
تعاطي املخدرات ونزالء السجون من فريوس وعلى ما يستند إىل أدلّة من وقاية مل الضطراابت تعاطي املخّدرات

نزالء السجون واملتعايشني مع فريوس نقص املناعة كفالة حصول . وينبغي  نقص املناعة البشرية وعالجهم ورعايتهم
، ينبغي للخدمات الصحية املقدَّمة يف السجون أن تكون وعموما   سوة  بغريهم.إالبشرية على خدمات العالج اجليد 

استجابة خفض الطلب على املخّدرات يف املنطقة قد هنضت على  نّ أيف اجملتمع. ومع  املتاحةلك ت على نفس قدر
مدار العقد املاضي )مبا فيها الفرتة اليت غطّاها الربانمج اإلقليمي األول( وذلك بفضل اعتماد العديد من 

تفتقر ملثل ما تزال  يف املنطقة الدولاالسرتاتيجيات املتوازنة بشأن خفض الطلب على املخّدرات، غري أن العديد من 
 إىل خطط عمل وطنية ة تلك الواثئق اإلسرتاتيجيةمعوقات بوجه ترمجبلدان أخرى واجه تفيما  ،هذه اإلسرتاتيجية

 . ملتعاطيها الشامل والعالج املخّدرات من للوقاية (التكلفة) وجمدية األدلّة إىل مستندة

يف هذه، و  .تدّفق املواد غري املشروعة إىل السوق احمللي بشكل أكرب مننطقة االضطراابت السياسية يف املت فاقموقد 
إىل زايدة تعاطي  أن تؤديميكن  ،الصعبة االقتصاديةابألوضاع  صحوبةواملالعسرية  واالجتماعية السياسية الظروف

 األمنية القضااي على الراهن قتالو  يفنصب ي نطقةامل يف الرتكيزومبا أن  .أصال   نيالضعيف أفراد اجملتمعاملخدرات بني 
االستجاابت املستندة إىل األدلّة اليت هي أصال واهية، مثل الوقاية من تعاطي مواد اإلدمان  فإنّ  األول املقام يف

واملكروبني  داخلياوالنازحني لالجئني املتنامية لعداد فإّن األ. على سبيل الذكر، الدعم االزم ال تتلقى  والعالج منه،
منها تعاطي املخّدرات. أّما األكثر عرضة منهم، فهم الشباب واألطفال و لمخاطر، معّرضة ابلفعل لطقة يف املن

، القضااي هذه مثل معاجلة على قادرةال دماتإضافة  إىل ذلك، تندر اخلاملعرَّضون للحروب واألجواء شديدة اخلطورة. 
 .واملشردين لالجئنياملتاحة  دماتاخل ال سّيما

تعاطي املخّدرات ومعايري  عملن ة الدولييرياملعا مثل الدولية، واملعايري األدواتو  املمارسات أفضل فإنّ  ومع ذلك،
 أن ختدم الدول األعضاء.من شأهنا  ،املخّدرات إدماناملعايري الدولية لعالج و ملخدراتا إدمانعالج لاجلودة 

سبل  إلاتحةاملخّدرات ابحلقن  يالسجون ومتعاطفيها نزالء  نوابلتايل، سيواصل املكتب دعمه للفئات الضعيفة مب 
حزمة توفري و  ،مدمنيها ةجلاعماملخّدرات و  عإىل األدلّة ملن املستندةشاملة ال التصّدي تدابري ُحزملى عصول احل
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. كما سيساعد املكتب الدول والعالج والرعاية املتعلقة من فريوس نقص املناعة البشريةالشاملة للوقاية اخلدمات 
 ين.تقوالدعم ال العامةوتغيري السياسات  ةو الدعاملخّدرات غري املشروعة من خالل  علىطلب الاء يف خفض األعض

 ملنع تعاطي املخدرات الدولية املعايري مع ابلتماشي األدلّة إىل ستندامل ابملنعالضلوع : 1 الناتج

لقد أُتيحت و ألدلّة ملنع املخّدرات. تقدمي حزم شاملة مستندة إىل ا من التمكينه دعم املكتب الدول األعضاء ي
لصناع السياسات على مستوى العامل، مبن فيهم داخل املنطقة، من أجل إعادة توجيه  أعاله ةاملذكور  املعايري الدولية

االستجاابت الوطنية ّتاه برامج مستندة إىل األدلّة ترّكز على املخاطر املتعلقة بتعاطي مواد اإلدمان يف مراحل عمرية 
املرتبطة  املنعاملعايري الدولية ملنع التعاطي اخلصائص األساسية لربامج وتوفر لفة ويف بيئات اجتماعية متباينة. خمت

ارتبطت نتائج أو  ةمل ترتبط يف الواقع أبيّ واليت وكذلك اخلصائص األخرى اليت أبرزها العلم  ،إبحداث األثر الفّعال
 .كافة البيئات االجتماعيةيف شىت األعمار التنموية ويف   بنتائج سلبية

سوف يواصل املكتب تعاونه مع صناع السياسات وجهات تقدمي اخلدمات، مستفيدا  من البنية التحتية القائمة، من 
مبا يف ذلك أجل حتسني االستجاابت املوجودة وتقديرها وتدعيم استجاابت مستندة إىل األدلّة ملنع املخّدرات 

من خالل )أ( الرتكيز على املؤسسات االجتماعية األشّد أتثريا  )املدرسة والعائلة  ديدةلمنشطات واملؤثرات العقلية اجلل
ومكان العمل واجملتمع احمللي(؛ )ب( استهداف أوجه الضعف املتفاوتة للشباب من خمتلف املراحل العمرية من أجل 

ستهدف(. سوف تكون كافة تدابري تفصيل تدابري التدّخل حبسب مستوى خطورة هؤالء األفراد )عاملية، انتقائية، م
فإّن  التدّخل واملساعدة موجهة ومتماشية مع املعايري الدولية ملنع تعاطي املخّدرات اخلاصة ابملكتب. وكذلك

خدمات املنع املستندة إىل األدلة هذه سوف ختدم عددا متزايدا من الالجئني يف املنطقة ممّن هم حباجة الستجابة 
 وخصائصهم.مصممة حبسب احتياجاهتم 

 املخّدرات إدمان الوقاية منخدمات ما يستند إىل األدلة من  توفري على القدرات دعم: 2 الناتج
 ةرعايالو والوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج املتعلقة  تأهيلال إعادةوالرعاية/ عالجوال

 سباحل بدائلل الرامية اجلهود ودعم ،لقةاملغ األماكن ويف اجملتمعية املراكز يفاملتعلقة ملتعاطي املخدرات 

ن ممّ عاما  64-15مليون شخص ترتاوح أعمارهم بني  243، هناك حوايل 2012عام العاملية لتقديرات لوفقا 
، مبعىن املخدرات يتعاطعانون من إشكالية مليون شخص ي 27املخدرات غري املشروعة. منهم حوايل  استخدمو ا
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واحد فقط من إال لوال تتاح  ،اهب رهتانأو اال هاون من االضطراابت النامجة عن تعاطيابنتظام ويعان وهناطأهنم يتعا
 . 56خدمات العالج من تعاطي املخدراتسبل احلصول على  منهمأصل ستة 

من وابء فريوس نقص املناعة البشرية يف العديد من البلدان قدما ب دفعاليف تعاطي املخدرات ابحلقن يستمر ومن مثَّ 
٪ 13مليون متعاطي خمدرات ابحلقن على الصعيد العاملي؛ منهم  12,7 ـر بقدَّ هناك ما يُ فاء العامل. مجيع أحن

٪ من التهاب الكبد 6,7(، وC٪ يعانون من التهاب الكبد )52ويشون مع فريوس نقص املناعة البشرية، اعتي
(B)57.  غ وطفل شخص ابل( 320,000 - 150,000) 240,000، كان هناك حوايل 2014ويف عام

حالة  12,000متعايش  مع فريوس نقص املناعة البشرية يف املنطقة. ويف نفس العام، أشارت التقديرات إىل وجود 
، وإىل ما 2000وفاة ألسباب تتعلق ابإليدز، أي ما يعادل ثالثة أضعاف احلاالت املماثلة اليت أُبِلغ عنها عام  

 58.ص املناعة البشريةديدة بفريوس نقحالة إصابة ج 22,000يُقدَّر بـ 

 صحية استجاابتيف تطبيق  العربيةلدول لنية تقالساعدة امل تقدمي يف ،اا ووطني  ا وإقليمي  زال، عاملي   وما ،املكتب اخنرط
خفض  ألجل املنطقة يفشبيك والت املمارسات أفضل لتعزيز أنشطة   املاضية السنوات خالل ذنفّ ف ومتكاملة، شاملة
ا املعنية اسرتاتيجياهت لتوجيه املعياري صعيدال( 1: على املساعدة ا تقدميهذ مشلقد و . رهاوضر  املخدرات على الطلب

 التكلفةجمدية و  فعالةال تدابريال تتماشى معحبيث  املخدرات إدمان ةجلعااخلاصة مب وسياساهتا املخدرات كافحةمب
 البشرية املواردصعيد ( 3و الرعايةو  اخلدمات من متكامل مستوىكفالة ل النظامصعيد ( 2 ؛دوليا هبا املعرتفو 
 .جيدا تدريبا مدربني موظفنيكفالة وجود ل

القدرات املؤسسية واملهنية على تقدمي تدخالت عالج مستندة طوير مع دول املنطقة لتوما زال،  ،شرتك املكتبوقد ا
تدريبية اخلاصة ابلشبكة وأساتذة التدريب ابستخدام الوحدات ال اتتقدمي اخلدم تدلّة من خالل تدريب جهااألإىل 

. كما دعم املكتب مراكز العالج الوطنية من خالل الربانمج العاملي للمكتب 59الدولية لعالج اإلدمان )تريتنت(
 -2011ومنظمة الصحة العاملية لعالج إدمان املخّدرات يف إطار الربانمج اإلقليمي األول للدول العربية )

 تضعوُ كما ايري جودة تريتنت، وعرضها يف دول عديدة يف املنطقة،  (. عالوة على ذلك، نشر املكتب مع2015

                                                           
 2014تقرير املخدرات العاملي لعام  56

 .2014تقرير املخدرات العاملي لعام  57

عن الفريوس يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا  اإليدزفريوس نقص املناعة البشرية/ب برانمج األمم املتحدة املشرتك املعينتقرير  58
2013-2015. 

، القدرات دويل لبناءاحتاد بني من ومدرِّ  ،وابحثني نيمن خرباء سريريمؤلف نسورتيوم دويل كو بواسطة  حزمة تدريب تريتنت  تضعوُ  59
يف اجلهد الذي عنصر أساسي  يهو ساءة استخدام العقاقري/جامعة كاليفورنيا يف لوس اجنليس. املتكامل املعين إبربانمج حتت قيادة ال

 :httpsالعالم  تعاطي املخدرات يف مجيع أحناءباملعرفة و وى املهارات زايدة مستيف سبيل ملكتب اخلاصة ابمبادرة تريتنت تبذله 

//www.unodc.org/treatment/en/training-package.html 



61 
 

، وهي أداة من شأهنا املعايري الدولية لعالج إدمان املخّدراتاللمسات النهائية على للجنة املخدرات  59يف اجللسة 
 أن تعزز نُظم العالج من املخّدرات. 

دعم جهات تقدمي يكتب على تقوية البىن التحتية املتاحة و ونظرا  لتنامي احتياجات املنطقة الواردة سلفا ، سيعمل امل
 تدخالت ريتوفتعمل على عن يف بناء القدرات للحصول على استجابة للعالج من املخدرات مياخلدمات، وكذلك 

شاملة مستندة إىل أدلّة ومتعددة االختصاصات ابالعتماد على الربانمج العاملي للمكتب مع منظمة الصحة العاملية 
خمتلف تشمل هتدف التدخالت إىل أن عايري، و املاملبادئ التوجيهية و غريه من ل العالج من املخّدرات والرعاية، و حو 

 الدول إىل الدعم أيضا املكتب يقدم سوفو  .أبمجعهم النساء والشباب واألطفال( مفيهن )مب نيالضعيف أفراد اجملتمع
 األدلة إىل املستند العالج إىل اجلديدة العقلية واملؤثرات طةاملنش العقاقري مستخدمي وصول سبل حتسني يف العربية

 .البشرية املناعة نقص بفريوس املتعلقة والرعاية والعالج الوقاية خدمات وإىلاإلدمان  من

املكتب بدعم وضع  فسيقوميف ازدايد يف املنطقة،  يزاالنا مفريوس نقص املناعة البشرية وتعاطي املخدرات  أنّ  مبا
 يتعاطموالسياسات واالسرتاتيجيات واملبادئ التوجيهية واملمارسات املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية و  القوانني

 منتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية ي مالى عصول احلالعقبات اليت حتول دون  تذليلاملخدرات ابحلقن من أجل 
 يعانيهاحلد من العنف الذي  كذلكو  اإلنسانقوق حل مراعيةاألدلة و  إىل مستندة تكونخدمات وقاية وعالج ورعاية 

 متعاطووصول  سبلعتماد وتعزيز الم املساعدة يف املنطقة قدَّ تعاطو املخدرات ابحلقن. وعالوة على ذلك، ستُ م
فريوس نقص املناعة البشرية، مع الرتكيز ب العالقة ذاتالعالج والرعاية الشاملة و  الوقايةإىل خدمات  املخدرات
نظمة الصحة العاملية ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية وبرانمج مل 60الشاملة احلزمة علىاص بشكل خ

  ابإليدز املعيناألمم املتحدة املشرتك 

 

 السجون يف الصحّية اخلدمات على احلصول سبل حتسنيقيام السلطات الوطنية بتوسيع و : 3 الناتج

 10يف أيّة حلظة مثّة و  غلقة،امل األماكن أو السجون يففرتة  شخص ليونم 30 ما يقرب منيقضي  عام، كلّ   يف
إىل ف .61سنة إىل أشهر بضعة غضون يفمنهم  كثريسيعود الو إىل جمتمعه، معظمهم مسجون سيعود  شخص مليون

 ،الرابع الفرعي ربانمجال إطار يف نوقشت اليتو  السجون يف االكتظاظ عن النامجة تواملشكال التحدايتجانب 
                                                           

دليل التقين املعين ابإليدز، ال املشرتك املتحدة األمم برانمج/األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية مكتب/العاملية الصحة منظمة 60
ذات  والرعاية من فريوس نقص املناعة البشرية والعالج الوقاية علىمتعاطي املخدرات ابحلقن  مجيع حصول أهداف دلتحدي للبلدان
 .2012تنقيح عام  العالقة،

 .2014 لعام لإليدز املشرتك املتحدة األمم برانمج عن الصادر"الفجوة"  تقرير  61
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من  يزيد االكتظاظف. املفرطة أو الالئقة أو العقيمة غري اجلنائية القواننيإىل  غالبيف ال السجونيعزى اكتظاظ 
 انتشارالسياقات قد يصل  بعض يفو . الكبد والتهاب والسلّ  البشرية املناعة نقص فريوس مثل للعدوى ضالتعرّ 

 .62السكان ةعامّ بني  عليههو  اممّ  أعلى مرة 50 إىل السجناء بنينقص املناعة البشرية  فريوس

قن يف تعاطيها ابحلتعاطي املخّدرات و يشيع و  2013.63نا يف عام يسج 400,263يف املنطقة، كان هناك و 
كما مت اإلبالغ يف املائة،   20إىل العربية ، حيث وصل انتشار تعاطي املخّدرات يف السجون يف بعض الدول اسجوهن

 احملفوفةقوية على املمارسات  أدلةوجود  من الرغم علىو . دوات احلقنأل قنمتعاطي املخّدرات ابحل عن تقاسم
 املشكلة هلذهالكلّية  االستجابة فإنّ  السجون، يف البشرية املناعة نقص فريوسواليت قد تساعد على انتشار  ابملخاطر

 .ضعيفة زالت ما املنطقة يف

سيعمل املكتب عليه . و ككلّ رتباطا وثيقا بصحة اجملتمع  الصحة يف السجون ويف غريها من األماكن املغلقة ا ترتبط
وضع السياسات العامة وتنسيق اسرتاتيجيات وقاية على بصفته الوكالة الرائدة املسؤولة عن مساعدة الدول األعضاء 

جيه ويدعم وضع التو شجع سوف يعتمد ويو من فريوس نقص املناعة البشرية والرعاية املتعلقة، نزالء األماكن املغلقة 
ذات الرعاية والدعم و عالجه الو الفريوس هذا  دلّة بشأن الوقاية مناألاملستندة إىل والربامج املعياري والسياسات 

 يف سجون املنطقة.العالقة 

نزالء  صولسبل ح زايدة ىلإ املدين اجملتمع ومنظمات األعضاء الدول املكتبسيدعو  إلقليميا الربانمج إطار يفو 
 عّما يقدم يف اجملتمع يقل ال امب ، املخدرات إدمان من العالج هافي مبا ،الصحية اخلدمات على غلقةاألماكن امل

وكذلك الرتويج للحزمة الشاملة للوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية وعالج ورعاية املصابني به يف ، األعمّ 
مج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة الواردة يف املوجز عن سياسات املكتب ومنظمة العمل الدولية وبرانالسجون و 

 .64الصحة العاملية وبرانمج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز

  للمراقبة اخلاضعةعقاقري ال على احلصول إمكانية يف التفاوت وجهالسلطات الوطنية أل معاجلة: 4 الناتج

أحد األهداف الرئيسية للمعاهدات ، "2009الدولية ملراقبة املخّدرات لعام  وفقا  ملا ذُكر يف التقرير السنوي للهيئة
الدولية ملراقبة املخّدرات هو كفالة توفر املخّدرات واملؤثرات العقلية لألغراض الطبية والعلمية وتشجيع ترشيد 

                                                           
  .2014شرتك لإليدز لعام تقرير "الفجوة" الصادر عن برانمج األمم املتحدة امل 62
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لتحكم ابألمل الذي يشعر به ويف حني تعترب املواد األفيونية أساسية يف ا 65استهالك املخّدرات واملؤثرات العقلية".
ن قد يعانون من املراحل املتأخرة للسرطاانت واإليدز والعمليات اجلراحات وغريها من األمراض ماليني الناس ممّ 

إلساءة االستخدام. ويعين ذلك أنَّ الدول تواجه مهمة صعبة بشأن املوازنة ما أيض ا  واحلاالت املوِهنة، إال أهنا عرضة
احتياجات الصحة العامة ومها: ضمان إاتحة املواد املخدرة اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية ومنع بني احتياجني من 

  66.حتويل  استخدامها الغراض غري طبيةاستخدامها و  اساءة 

سيعمل املكتب مع الشركاء ذوي الصلة يف دول املنطقة يف جمال استعراض التشريعات واللوائح والسياسات الوطنية 
بغية كفالة سبل احلصول على العقاقري اخلاضعة للمراقبة لألغراض الطبية، وفقا  للربانمج العاملي املشرتك ما  ومراجعتها

بني املكتب ومنظمة الصحة العاملية واحتاد املكافحة الدولية للسرطان، والذي يهدف إىل كفالة حصول املرضى 
ويف ذات الوقت منع إساءة استخدام تلك املخّدرات  احملتاجني على العقاقري اخلاضعة للمراقبة ألغراض الطبية،

. ومن مّث يليب الربانمج العاملي املشرتك طلبات الدول األعضاء كما ألغراض غري طبية هااستخدام وتعاطيها وحتويل
 بشأن إاتحة املخّدرات املشروعة اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض 4\53هي مقّدمة يف قرار جلنة املخّدرات رقم 

بشأن إاتحة املخّدرات واملؤثرات العقلية اخلاضعة للمراقبة الدولية لألغراض  6\54الطبية والعلمية، والقرار رقم 
بشأن الرعاية املخّففة لآلالم. كما هو يتواءم مع ورقة  67.19الطبية والعلمية؛ وقرار مجعية الصحة العامة رقم 

 2010ة املخّدرات، وأيضا  تقرير اهليئة الدولية ملراقبة املخّدرات لعام للجن 54املناقشة اليت أعّدها املكتب للجلسة الـ
واملبادئ  67"،توفر العقاقري اخلاضعة للمراقبة الدولية: كفالة سبل الوصول الكايف لألغراض الطبية والعلميةبشأن "

اقبة: توجيه لتوفري وإاتحة التوجيهية املنقحة بشأن "ضمان التوازن يف السياسات الوطنية بشأن املواد اخلاضعة للمر 
 .2012الصادرة عن منظمة الصحة العاملية عام  68سبل احلصول على األدوية اخلاضعة للمراقبة"

املنطقة يف )أ( بناء قدرات املهنيني يف  يف األعضاء الدول الناتج هذا سيساعد العاملي، املنظور هذا مع وابلتماشي
م العقاقري اخلاضعة للمراقبة كإحدى جوانب التحّكم ابآلالم والرعاية جمال الرعاية الصحّية فيما يتعلق ابستخدا

التسكينية؛ )ب( استعراض وحتليل ومراجعة التشريعات والسياسات القائمة ذات العالقة بسبل احلصول على العقاقري 
  .اخلاضعة للمراقبة وإاتحتها لألغراض الطبية

                                                           
65 2009.html-report-reports/annual-https://www.incb.org/incb/en/publications/annual 
 التقرير العاملي للمخدرات 66
67 -brazil//noticias/2011/03-https://www.unodc.org/documents/lpo

narco/Jife/Report_of_the_Board_on_the_availability_of_controlled_substances.pdf 
68 http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18050en/s18050en.pdf 

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2011/03-narco/Jife/Report_of_the_Board_on_the_availability_of_controlled_substances.pdf
https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2011/03-narco/Jife/Report_of_the_Board_on_the_availability_of_controlled_substances.pdf


64 
 

 الربانمج ترتيبات إدارة وتنفيذ .5

 ومتابعة الربانمج اإلقليمي جلنة تيسيري 5-1

 (2021-2016) للمكتب اإلقليمي الربانمج تنفيذه على اإلشراف اإلقليمي الربانمج ومتابعة تسيري جلنة تتوىل
 اجملالس خمتلف ذلك يف مبا العربية، الدول وجامعة املكتب بني الفعال التعاون وتيسري اإلقليمية، لألولوايت وفقا

 وسوف جماالت يف اجلهود ازدواجية وجود عدم يضمن وسوف. األعضاء والدولا، هل عةالتاب املتخصصة واإلدارات
 العدالة وحتديث اجلرمية ومنع املخدرات مكافحة جماالت يف املبذولة األخرى اجلهود مع ازدواجية وجود عدم تكفل

 .69اإلقليمي مجالربان إطار يفاليت ستنفذ  لمبادراتل املوارد تعبئة يف وتساعد املنطقة يف اجلنائية

 يف اجلنائية العدالة وإصالح اجلرمية ومنع املخدرات مكافحة جماالت يف اجلهود ازدواجية وجود عدم يضمن وسوف
 .العادي الربانمج إطار يف املبادرات أجل من املوارد تعبئة يف واملساعدة املنطقة

 اإلقليمي املكتب 5-2

: اإلقليمي الربانمج من جزءاليت هي  األعضاء الدول مجيع قياأفري ومشال األوسط لشرقل اإلقليمي املكتب يغطي
 والكويت وقطر وسوراي وفلسطني وعمان والعراق والسودان واجلزائر وتونس والبحرين املتحدة العربية واإلمارات األردن
دون  مكتب هناك اإلقليمي، املكتب إىل ابإلضافة. واليمن السعودية العربية واململكة واملغرب ومصر وليبيا ولبنان
. راهنال للوضع نظرا القاهرة منته أنشط ربامجال منسقيدير يف الوقت احلايل  ،(ليبيا) طرابلس يف املغربلدول  إقليمي

 تونسو  األردن يف برامج مكاتبو  ؛(املتحدة العربية اإلمارات) ظيب أبو يف اخلليجي التعاون جملسدول  مكتبو 
يف  لتوسعل هوداجل بذلستُ ، و موظفا 75 نجمتمعة  ما يربو ع املكاتب هذهى ولد. واليمن املغربو  لبنانو  فلسطنيو 
 .له فيها حني تسمح املوارد وحافظة املشاريع ةجديد برامج مكاتب وفتح املنطقة يف املكتب جداو ت

 القسم من وبدعم للمكتب اإلقليمي لممثلحتت اإلشراف املباشر ل اإلقليمي الربانمج إدارة اإلقليمي كتبامل سيتوىل
 يف لمكتبل الرئيسي املقر يف العمليات شعبة يف والرقابة املتكاملة الربامج وفرع األوسط والشرق ألفريقيا اإلقليمي

يف  للمكتب اإلقليمي بقدر تعلق األمر ابلربانمج اإلقليمي الرئيسي الدوريتمثل  ،الربانمج تنفيذ إىل ابإلضافة .فيينا
اإلقليمي  الربانمج على الضوء تسليطو  األعضاء؛ لدولة لالسياسيملشاركة" على "ا لحصولء لنظراال مع لتواصلا

 مجيعبشأن  لمكتباملقر الرئيسي ل مع التنسيقفضال عن  فيدينتسوامل املاحنة واجلهات ءنظرايف صفوف ال واملكتب
 .األموال جبمع يتعلق فيما ماسيّ  وال الصلة، ذات املسائل

                                                           
 4 رقم املرفق إىل النظر برجاء واملتابعة، التسيري جلنة اختصاصات على علالطال 69
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 الربامج وحتليل تنسيق وحدة

 الربانمج تنفيذ على ابإلشراف فةمكلّ هي و املكتب اإلقليمي  من يتجزأ ال جزء يه الربامج وحتليل تنسيقدة وحإّن 
 دعم خالل من ،لربانمجهلذا ا ةاإلقليمي الناحية تعزيزيف  دعساي امب ،هووضعجهه او اليت ت التحدايتعلى و  اإلقليمي

. اإلقليمي الربانمج إطار يف وتنفيذها تصميمها جيري اليت شطةاألن مجيع بنيالرابط ما  ابعتبارهاملكتب اإلقليمي  دور
 :يلي عّما مسؤولة، الوحدة لرئيساملباشر  إلشرافوهي، حتت ا

 اإلقليمية الربامج وتنفيذ لوضع واإلداري املوضوعي والدعم والنصح الفنية، املشورة وتقدمي التنسيق تيسري •
 قليمي يف أهداف الربانمج اإلقليميومسامهة املكتب اإل رصد تنفيذ الربامج عن كثب •
 هامعواصل والت املنطقة يف الربامج مكاتب خمتلفإىل  الدعم تقدمي •

 املاحنة اجلهات وتقارير الداخلية املرحلية التقارير على اإلشراف •

 واملالية اإلدارية االلتزامات مجيع على اإلشراف •

 .والتمويل مجاالرب إعداد  فرصالتعّرف على  •

 دون األنشطة وتنفيذوضع  يف قدماالدفع  عن املسؤولة هي املنطقة أحناء مجيع يف البلدان خمتلف يف الربانمج مكاتب
 على األخرى الفاعلة واجلهات الوطنية السلطات مع وثيقة عمل عالقات على احلفاظعلى و  والوطنية، اإلقليمية
 .القطرية املتحدة األمم فرقعلى نطاق أوسع، مع و  الوطين،الصعيد 

 اكاتالشر  .6

 الشركاء الوطنيني واإلقليميون 6-1

ألمور حامسة يف التنفيذ الناجع للربانمج اإلقليمي.  اإلسرتاتيجيةإّن امللكية الوطنية واملسؤولية املتبادلة والشراكة 
 السياسي التأييد استقطابمع جامعة الدول العربية تلعب دورا  حموراي  يف قائمة و هاّمة  إسرتاتيجيةشراكة  للمكتبو 

االّّتار  للدول األعضاء. كما يتعاون املكتب مع اجلامعة وجملس التعاون اخلليجي يف جماالت منع اإلرهاب ومكافحة
 ومكافحة الفساد. ابألشخاص

جلنة تسيري ومتابعة الربانمج اإلقليمي واالتصاالت املنتظمة مع حكومات الدول األعضاء يف مع  ى التواصللقد أد
املشروعات يف املنطقة من خالل  عدّ ت مشرتكة يف إطار الربانمج اإلقليمي. ودوما  ما تُ املنطقة إىل وضع أولواي

 املشاورات املكثّفة مع السلطات الوطنية املعنية قبل تنفيذ أيّة مبادرة.
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 الداخلية وزارات بينهم ومن الصلة، ذات والايته جماالت يف العاملني الوطنيني النظراء مع كثب  عن يتعاون واملكتب
 الرفاه هيئات عن فضال الفساد مكافحة وهيئات القضائية والسلطة القانون إنفاذ وأجهزة والصحة والعدل

بني  البشرية املناعة نقص فريوس وابء ومعاجلة املخّدرات تعاطي ومناهضة اجلرمية ضحااي بدعم املعنية االجتماعي
 .السجون ويف املخّدرات متعاطي

إلقليمي حبيث تتماشى مع غريها من املبادرات اإلقليمية القائمة، مثل املبادرة وكذلك، ُوضعت أهداف الربانمج ا
 .ملكافحة اإليدزابلبشر يف الدول العربية واإلسرتاتيجية العربية االّّتار  العربية لبناء القدرات الوطنية على مكافحة

 املنظمات الدولية 6-2

بغية كفالة  هاوينخرط هبّمة معالدولية ذات الصلة يف املنطقة وكاالت األمم املتحدة واملنظمات مجيع رك ااملكتب يش
موعة األمم املتحدة اإلمنائية جمل التعاون والتكامل والتضافر الربانجمي. وهذا يتضمن املشاركة يف االجتماعات اإلقليمية

طر عمل األمم املتحدة أضع واملسامهة يف و يتواجد فيها املكتب اليت  العربيةويف فريق األمم املتحدة القطري يف الدول 
 .اللمساعدة اإلمنائية وتنفيذه

فيما  اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املعين املشرتك املتحدة األمم برانمج مع كثب  عن املكتب سيعمل كما
 املتحدة األمم مركزو  للمرأة املتحدة األمم هيئة ومع السجون،نزالء و  ابحلقن املخّدرات متعاطي دعميتعلق ب

 اسرتداد مببادرة يتعلق فيما الدويل البنك مع وكذلك"، أمنا   أكثر"مدن  مشروع إطار يفالبشرية  للمستوطنات
 .املسروقة املوجودات

 املكتب ومع واالنرتبول العاملية اجلمارك منظمة مع املكتب يعمل فسوف االّتار، ملكافحة أنشطته إطار يف أّما
والوكالة الدولية للطاقة الذرية والصندوق  العاملية، اجلمارك ملنظمة التابع اتابالستخبار  املعين لالتصال اإلقليمي

العاملي للحياة الربية وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي واملنّظمة الدولية للطريان املدين واحتاد النقل اجلوي الدويل وغريها 
ابلفصائل املهددة االّّتار  خصصة، مبا فيهامن اهليئات الدولية يف سبيل كفالة بناء القدرات يف اجملاالت املت

ابالنقراض واملخّدرات واألسلحة والبضائع املزيّفة واملواد اخلطرية أو النووية، وغري ذلك. ويتمتع املكتب بشراكة وثيقة 
ورصد  املديرية التنفيذية للجنة األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ومع فريق الدعم التحليليومع مع االحتاد األورويب 

وكذلك مع  1267\1989 اجلزاءات بشأن تنظيم القاعدة املنشأ عمال  بقراري جملس األمن التابع لألمم املتحدة
وذلك يف جمايل منع اإلرهاب ومناهضة مركز هداية للتمّيز و فرقة العمل املعنية ابلتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب 

لتعاون اليونيسيف واملنّظمة الدولية للهجرة ومكتب األمم . كما يشمل شركاء االتطرف العنيف املؤدي لإلرهاب
 املتحدة خلدمات املشاريع ومنظمة العمل الدولية وغريهم.
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والتوصيات املذكورة يف االستعراض الشامل  األولإذن، يّتبع املكتب أفضل املمارسات املّتبعة يف الربانمج اإلقليمي 
 لتنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنميةالذي جيري كل أربع سنوات لسياسات األنشطة ا

(A/67/93-E/2012/79 كما .)استعراض القدرات املدنية يف  وعملية، 2015 عام بعد ملا التنمية خطة يضع
"التهديد  االعتبار لالستفادة من القوة الدافعة املتولدة عن اخلطة اخلمسية لألمني العام لألمم املتحدة اليت أوضح فيها

ابملخّدرات" وكذلك نوع االستجاابت املتكاملة املطلوبة للتصدي لتلك واالّّتار  البالغ للجرمية املنّظمة والقرصنة
 التهديدات. 

 اجلهات املاحنة 6-3

تنفيذ برامج دعم الدول األعضاء، يعترب  يفاجلهات املاحنة  منتمويل الكبريا على   اعتمادااملكتب  نظرا  العتماد 
دولة اإلمارات العربية ك  ،يف املنطقة األعضاءدول البعض و حموريني.  احنون الثنائيون ومتعددو األطراف شركاء  امل

 تحليل  ب ضطلعسوف يُ من أنشطة املكتب. و  مستفيدةدول ماحنة ويف نفس الوقت  يه ،ودولة قطراملتحدة 
جل توسيع شبكات املكتب اإلقليمي وزايدة األموال يف املنطقة من أ جلمعالتنسيق اجلهات املاحنة و  الهتمامات

ابلنسبة لتناقل  ةملاحنا اجلهاتمتطلبات  حيرتماملكتب ف ذلك، عن فضالته احمللية. االتواصل وخرب  على هقدرات
من  التمكنيهيف وقت سابق وكاف  قادمةاألحداث ال واعيدمب اعلمهاحرتاما كامال وي وإبرازهااملعلومات 

 لزم األمر. إذا ااحلضور/لضمان حضوره

 التمويل قسم مع الوثيق ابلتشاور املكتب داخليف  األموالحشد  ومبادرات ةاملاحنمع اجلهات  العالقات نسقوستُ 
بغية كفالة  الصلة ذات املواضيعية قساماألو  األوسط والشرق فريقيااملعين أب اإلقليمي القسم وكذلك الشراكةو  املشرتك
 .اخلالتدفادي تلو  والتكامل التآزرأوجه 

 الدروس املستفادة .7

والدروس  الفضلىعدد من املمارسات  تستخلصاُ (، 2015-2011) األولتنفيذ الربانمج اإلقليمي  لمن خال
يف هناية عام  ُأجرينتائج التقييم املعّمق للربانمج اإلقليمي السابق الذي أيض ا  أبرزهتالمنطقة، ل ابلنسبةاملستفادة 

يف احلسبان لدى إعداد هذا الربانمج  ُأخذ تدروس املستفادة الرئيسية، واليت تشمل الو . 2015وبداية عام  2014
 اإلقليمي، ما يلي:

 املنطقة دول ألولوايت عاكس اسرتاتيجي كإطار  اجلديد اإلقليمي الربانمج يعملالربانمج اإلقليمي:  طبيعة ▪
 .تنفيذية وثيقة شكلأيخذ  أنَّ من  بدال املكتب،إطار والايت  يف



68 
 

للمكتب  النسبية مليزةتسليط الضوء على ااإلقليمي وأهدافه، و  ابلربانمج التوعيةزايدة  ضرورة: التوعية ▪
 املعياري العمل دعم على ولقدرته ،حساسة جماالتيف  معرفيةربات خب تتمتعمتخصصة  وكالةابعتباره 

القضااي  رةمناصوكذلك لقدرته على  احلدودي، عرب التعاون تعزيز سبيل يف يةمعرف منتجات واستحداث
 .مستوى أعلى علىالرئيسية 

 املكتب ملنح لّينا رصدا املرصود للتمويل دعوةمنسقة جلمع األموال وال إسرتاتيجيةوضع  أمهيةاألموال:  مجع ▪
 اإلقليمي الربانمج خالل. فامللّحة الدعماملفاجئة وطلبات  التطورات إزاءواستجابة أكرب  مرونة اإلقليمي

لّينا دورا حامسا يف تطوير الربامج وأّدى إىل متويل وتصميم عدة رصدا صود لعب التمويل املر  األول
 .مشروعات جديدة يف جماالت هامة، مثل مكافحة العنف ضد املرأة ومراقبة احلدود

بقدرات  يتمتعونوخرباء ألجل قصري(  نيوإداري ني)مهني موظفنيلتوظيف طاقم  اجلوهريةاألمهية  :التوظيف ▪
 .جودة ذات خدمات تقدمييف سبيل  معليه لحفاظلو عالية 

 دائم متعلّ  منحىن لتوليد اإلمكانقدر  وّجهنيوبرامج امل بنيبرامج تدريب املدرِّ  إدماجأمهية  :االستدامة ▪
 .املنظمات داخل مؤسسية ذاكرة وغرس

 مع القائمة العالقاتوتدعيم  تنمية بغيةمكاتب يف البلدان  امتالك/التواجد أمهية :األرضعلى  التواجد ▪
 .لألموال ومجعه املكتب بربامج يتعلق فيما الوعي زايدة كذلك  احملليني النظراء

ثبت أنَّ الشراكة مع جامعة الدول العربية بشأن الربانمج اإلقليمي أمر  :العربية الدول جامعة مع الشراكة ▪
تنفيذ  . فقد ساعدت يف حشد الدعم السياسي املطلوب من الدول األعضاء ودعمت ويسرتعنه ِغىن ال

ابلبشر وأتسيس شبكة االّّتار  بشكل فّعال، خاصة أنشطته اإلقليمية، مثل األولالربانمج اإلقليمي 
 قضائية.

 إدارة املخاطر .8

 العالقة ذات والتحدايت املخاطر من سلسلة على ينطوي خطري سياسي بتحّول مترّ  منطقة أيّة يف الربامج تنفيذ إنَّ  
 املكتب سيطرةجدا  تقلّ عن سيطرة املكتب أو  خارجان أمران وهذان احلكومية، املؤسسات وقوة األجواء ابستقرار
 ، أنَّ تُغرّي أيّهما أو ،ريات املفاجئة للحكوماتيمثل اندالع العنف والتغ املتوقعة غريمّث ميكن لألحداث  ومن. عليهما
نية اليت يقدمها املكتب. تقساعدة الملاتنفيذ ب احمليطة األوضاعابلتايل من  ة  غريّ مالظروف على أرض الواقع،  بسرعة
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 من أنه ا الوقتيف هذ املكتب يرىارجية على حّد سواء، اليت اخلداخلية و الأدانه املخاطر والتحدايت الكربى،  وترد
 .هاإىل تدابري ختفيف إضافةخالل فرتة الربانمج اإلقليمي  تهاواجهم املمكن

 املخاطر تدابري ختفيف املخاطر
 ةارجياخلخاطر امل

شؤون  إدارةمن  املقدمة النصيحةحالة اندالع العنف، سيتبع املكتب  يف ▪
 إىلأنشطته أو ينقلها  يعّلق فإّماالسالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة، 

 املتضررة؛الدولة  داخلمكان آخر 
 الدول إحدى يفحالة اندالع العنف وطلب تعليق التنفيذ )مؤقتا(  يف ▪

مسؤولني إىل دولة أخرى  إرسال املكتب انإبمك املنطقة،يف  األعضاء
 ؛ةساعدامل لتقدمي

 حني يفإقليمي  غطاء اإلقليمي الربانمجإطار  يف التدّخل تدابري لبعض ▪
يف دولة  العنف اندالعحالة  ويفمن خالل أنشطة وطنية.  تنفيذها جيري

 أو ابلعنف املتضررةغري  الدولما، سيتمكن املكتب من الرتكيز على 
من استئناف أنشطته يف  يتمكن حىت يالكلّ التنفيذ  يواصلو  االضطراب

 . املتضّررةالدول 

 أو ،اع واالضطراب السياسينز ال اندالع
ممّا يعوق تنفيذ املساعدة التقنية  أيّهما،

 إطار الربانمج اإلقليمي. يف

 التابعة واألمن السالمة شؤون إدارةاملقدمة من  النصيحة املكتب سيتبع ▪
 السلطات الوطنية؛و  املتحدة لألمم

حيثما  نفس البلد داخلأنشطته إىل مناطق أكثر أمنا  ملكتب انقل ي ▪
 . أمكن

من الدول اليت  مناطقالوضع األمين يف 
إطار  يفذ فيها املكتب أنشطته ينفّ 

 ابلتواجدالربانمج اإلقليمي، ال يسمح 
 املادي للمكتب. 

 واإلقليمية الوطنية األولوايت مع أعماله اتساق املكتب يضمن سوف ▪
 يف ذلك يتحقق وسوف. هلا املستمرالتقييم /األولوايت حتديد خالل من

 واملتابعة التسيري للجنة السنوية االجتماعات خالل من الرئيسي املقام
 سنواي ؛ العاجلة األولوايت حُتدَّث حيثما

للدول  توفّر واضحة، اتصال إسرتاتيجية تنفيذ املكتب يواصل سوف ▪
 وراء السبببشأن  ومقنعةاإلقليمية معلومات واضحة  األعضاء واهليئات

 واجلرمية املخّدراتتفرضها  اليت التحدايتاملكتب يف مواجهة  مسامهة

لعديد من ل االنتقايل ابعطلنظرا  ل
تواجه حتدايت  واليتالبلدان يف املنطقة، 

مقرون بوالايت املكتب  معينة،أمنية 
 اّل أ اجلائز فمن، نفذهااليت ي احلساسة

تعاون مع الدول األعضاء ال تعترب
 منقضااي معينة  بشأناملكتب 

 . اأولوايهت
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 املخاطر تدابري ختفيف املخاطر
 ةارجياخلخاطر امل

 ؛هبا يساهم اليت الكيفيةو  وإقليميا ، وطنيا  
تُقنع الدول األعضاء  صلة وذات فّعالة خدمات املكتب يقّدم سوف ▪

 التصّديرتاتيجي يف كشريك اس  بقيمته املعنيةواهليئات اإلقليمية 
 غري املشروع. واالّّتار  واإلرهاب اجلرمية تفرضها اليتاإلقليمية  للتحدايت

 كفالةالوزارات املعنية ل موافقةلتأمني  هسوف يبذل املكتب قصارى جهد ▪
إطار الربانمج اإلقليمي يف أماكنهم لفرتة كافية  يفبني بقاء املوظفني املدرَّ 

 بوا عليها.وأتدية مهامهم اليت تدرّ 

تداخل  إىلليم مناسبة و وضع إجراءات تس إىلاملكتب  وسوف يدع ▪
 .  املوظفني ةحضور ومغادر  تواريخ

معدل تبديل املوظفني يف  ارتفاع
من  مؤسسات الدول األعضاء حيدّ 

تنفيذ ويؤثر على االستدامة ال ةواصلم
 .أيّهما أو ،بني()مثل تدريب املدرِّ 
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 املخاطر تدابري ختفيف املخاطر
 املخاطر الداخلية

من  2016ملاحنة وسوف يكون متاحا يف جيري حاليا  مسح للجهات ا ▪
أجل حتديد أولوايت اجلهات املاحنة ومواءمة جهود مجع األموال معها 
على حنو مناسب. وسوف يكون ذلك مقروان مبواصلة االخنراط النشط 

 والتوعية املبنية على إسرتاتيجية واضحة لالتصال والتأثري؛
هات املاحنة بقيمة سوف يعمل املكتب لتقدمي خدمات فّعالة تُقنع اجل ▪

املكتب كشريك اسرتاتيجي يف تنفيذ أولوايهتا من األمن البشري يف 
 املنطقة. 

االفتقار إىل متويل وشيك من اجملتمع 
 الدويل

يستمر إجراء اإلصالحات والتحسينات يف إدارة املكتب وأنظمته  ▪
 وعملياته اإلدارية، مبا يف ذلك آليات متويل الربامج اإلقليمية وإدارة

، غرّي املكتب نظامه 2015املوارد البشرية. ففي تشرين الثاين/نوفمرب 
من أجل  (Umojaاحلاسويب املؤسسي لتخطيط املوارد إىل أوموجا )

 تطبيق أحدث ممارسات اإلدارة املتداولة حاليا  عرب أمانة األمم املتحدة. 

رمبا تؤثر بعض العمليات اإلدارية 
ا على التنفيذ املرن للمبادرات مب

 يتماشى مع االحتياجات املستجدة. 
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 املساءلة .9
املكتب يف حتقيق  وحتليل مسامهة قياسهذه الوثيقة  تكفليف صميم عمل األمم املتحدة،  تقعأنَّ املساءلة  مبا

 :يلي مبا للقيام املوارد رتوفَّ  سوف عليه،. و فيها الواردةاألهداف 
 ؛ميإعداد تقرير سنوي للجنة تسيري الربانمج اإلقلي ▪
 ؛للتقييم املكتب سياسة مع يتماشى مبااملنطقة  يفمشروع  لكلّ  ةتقييمات مستقلّ  إجراء ▪
 تقييمات إىل ابالستناديف حتقيق األهداف املذكورة،  املكتب ملسامهةالستعراض تقييم/حتليل  التخطيط ▪

 (.2020 عام )حاليا   بعام اإلقليمي الربانمج انتهاء قبلوالضلوع فيه  له ميزانية وختصيص مستقلة،
بناء القدرات على التقييم يف املكتب، وكذلك يف الدول األعضاء، لتعزيز املساءلة على كافة ب الضلوع ▪

 األصعدة.
 


